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Príhovor
starostu
Milí obyvatelia Zálesia,
napriek náročnému roku 2020 sme
ukázali, že samospráva vie fungovať
v obmedzených podmienkach. Porady či zastupiteľstvá sme presunuli
do online priestoru. Zamestnanci
úradu pracovali či už z domu, alebo
priamo z úradu pre vás takmer nepretržite. Opatreniam sa prispôsobila i škôlka. Vďaka ochote lekárov,
administrátorov, hasičov a dobrovoľníkov sme excelentne dokázali
pripraviť niekoľko kôl testovaní. Aj
rezervačný systém bol vďaka dobrovoľníkom – IT špecialistom – pripravený v priebehu pár dní.
Nezmierim sa s tým, aby obec nenapredovala. Veľa vecí nevieme financovať z obecného rozpočtu, preto
musíme mať v šuplíku pripravené
projekty na výzvy na dotácie. Veľa
projektov, ako kanalizácia, je ako
beh na dlhé trate. Nie je zanedbateľné, že sa nám podarilo pripraviť
dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Je to dokument nutný pre
stavebné povolenie. V prvej polovici

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY
Milí čitatelia,
rada by som sa
poďakovala za dôveru, a zároveň
novú výzvu v tomto
„obmedzujúcom“ období. Veľmi si vážim prácu
predchádzajúcej šéfredaktorky a
budem sa snažiť, aby ste boli aj
naďalej spokojní a plní očakávaní
a nových informácií pri čítaní ďalších čísel.
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Erika Eder, šéfredaktorka
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apríla prebehlo výberové konanie
na dodávateľa projektu pre stavebné povolenie, ktorý predpokladám,
že by mohol byť pripravený do štyroch mesiacov. Dokončené máme
aj stavebné povolenie pre rozšírenie
škôlky a ďalšiu cyklotrasu, ktorá je
časťou prepojenia Zálesia s centrom
Bratislavy.
Projekty obec predkladala aj do tzv.
Zásobníku projektov 2022 – 2027.
Ide o strategický dokument, na ktorom pracujeme už od júna 2020. Do
zásobníku sa vkladajú projekty, ktoré súvisia so životným protredím,
školstvom, technickou infraštruktúrou, sociálnou a kultúrnou sférou
či cyklodopravou ... Pre predstavu,
obec do zásobníku konkrétne vložila, napr. výstavbu kanalizácie, rekonštrukciu verejného osvetlenia,
zateplenie budov, projekt pre vytvorenie denného stacionáru alebo
domu seniorov, opravy ciest, výstavbu cyklotrás, revitalizáciu cintorína,
výstavbu základnej školy, rozíšrenie
materskej školy, výstavbu zariadení
pre šport a kultúrne projekty. Projektami prispeli aj občianske združenia a poslanec Viliam Páleník.
Uvedomujem si, že čoraz častejšie
sa v tomto období apeluje na zelené projekty. Som preto rád, že Bratislavský samosprávny kraj nám na
marcovom zastupiteľstve schválil dotáciu na projekt Ovocná alej
sumu 5500 eur. Opäť sa ukázalo, že
pre kraj sme spoľahlivým partnerom, o naše nápady je záujem a považujú ich za prínosné. Dúfam, že

už v budúcom čísle vám bude môcť
takisto oznámiť niečo nové súvisiace s cyklotrasou do Ivanky pri Dunaji a ďalším napojením na Juravu.
Dúfam, že moje vynaložené úsilie
bude v prospech nás všetkých.
Popri celej agende ma stále vyťažuje
zdedený známy súdny spor so spoločnosťou Globe International LTD
o kanalizáciu v uliciach Terchovská
a Starobystrická, pri ktorej sme prišli o nemalé prostriedky. Na najvyššom súde sme v roku 2020 uspeli s
dovolaním. Podali sme návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia na kanalizáciu na území Zálesia.
Obec investovala tiež vlani do výstavby Poľnej ulice. Najbližšie nás,
dúfam, čaká ulica Starobystrická,
ktorá je jednou z najviac frekventovaných. Stojím si za tým, že aj v tejto
sfére by sme mali napredovať tak,
aby sme zmierňovali dopady klimatických zmien.
Som rád, že napriek zatvoreným
kultúrnym inštitúciám, sme sa v Zálesí dokázali vynájsť teraz a aj vlani.
Potešila ma nedávna spoločná iniciatíva škôlky a Občianskeho združenia Naše Zálesíčko Kŕdeľ na Korze. Inštalácia vzbudila záujem v
regióne aj v zahraničí. Ako jedným
z mála, sa nám vlaňajšou Záleskou
divadelnou púťou podarilo vyplniť
hlad po kultúre, ktorý prišiel s pandemickými reštrikciami.
Dúfam, že ste do nového roka vstúpili v zdraví. Prajem vám veľa pekných chvíľ počas jarného obdobia.
Marián Perger, starosta obce Zálesie

POĎAKOVANIE
V mene celej redakčnej rady, by som sa chcela s vďakou poďakovať Márii Zemanovej, bývalej šéfredaktorke Záleských novín. V priebehu vyše dvoch rokov
dokázala svojím nasadením, precíznou prácou a srdcom dostať noviny kde sú
teraz. Napriek tomu, že išla do niečoho čo nepoznala, dokázala za toto obdobie
veľmi veľa. Z celého srdca Ti Marika ďakujeme.
Za kolektív RR Martina Kocmundová

Pane, zostaň s nami
Každoročne v tomto období zažívame veľký zázrak
jari, prebúdzanie sa do nového života. Ak sme čo i len
trocha vnímaví pre tento jav, môžeme v prírode pozorovať nádheru nového života v jeho najrozličnejších
podobách.
Zima – v rôznych častiach našej krajiny dlhšia, či kratšia – nám navonok ukazuje znaky prírody bez života.
Neraz sme náchylní spochybniť skúsenosť vekov a generácií, ktorú pozná každé školopovinné dieťa. Totiž,

že vo vnútri spiacich púčikov, v
pomalosti hraničiacej s nečinnosťou, sa ukrýva vysoko produktívna aktivita. Je síce pravda,
že niekedy to môže trvať dlhšie,
kým sa puky nového života opäť
otvoria, ale nakoniec sme vždy
svedkami toho, ako jarné, veľkonočné slnko oživí svojím teplom,

večer do cieľa svojej cesty v Emauz, chopili sa iniciatívy a naliehali na svojho sprievodcu: „Zostaň s nami,
lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Dôvodom bola
skutočnosť, že učeníkom zahoreli srdcia, keď im Ježiš
vysvetľoval náuku dejín spásy.
Ježiš vstal zmŕtvych v prvý deň v týždni. Ako prvý
deň pripomína deň Kristovho vzkriesenia prvé stvorenie. Ako ôsmy deň, ktorý nasleduje po sobote, znamená nové stvorenie zahájené Kristovým zmŕtvychvstaním. Tento deň sa stal pre kresťanov prvým zo
všetkých dní, prvým zo všetkých sviatkov - deň Pána
(hé Kyriaké hémera - dies dominica) – nedeľa.
Prosba „Zostaň s nami“ – sa stáva heslom večera tohto
prvého dňa týždňa, ktorý je zároveň ôsmym dňom –
predobrazom večnosti. Tak ako Vianoce sú vzkriesením do časnosti, Veľká noc je vstupom do večnosti.
Dovoľme nášmu srdcu, aby vyslovilo prosbu slovami
prvej veľkonočnej modlitby: „Pane, zostaň s nami!“
zvlášť dnes, keď cítime, že sa zvečerieva, keď nám je
už v súčasnej situácii všetkého akosi primnoho, keď sa
nám zdá, že niet nijakej nádeje, keď máme dojem, že
niet nikoho, kto by s nami chcel kráčať životom, a jediné východisko vidíme v úteku.
Ježiš je ten, ktorý vidí ďalej a dáva silu aj svetlo.
Ježiš je ten, ktorý „vstal z mŕtvych a už viac neumiera.“
Ježiš je zárukou novej duchovnej jari, a teda i našej nádeje!
Preto, Pane, zostaň s nami!
Prežitie pokojných, požehnaných a milostiplných Veľkonočných sviatkov vám vyprosuje
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akoby čarovným prútom spiacu prírodu a vytvára vždy
znova plnosť a dokonalosť života.
V prírode je naozaj vpísaná Veľkonočná idea. Je to idea
veľkého protikladu života: mystérium utrpenia, smrti,
plaču a smútku na jednej strane, a mystérium vzkriesenia a svetla na druhej strane. Zázrak nového života v
prírode je pre vnímavé oči a srdcia znamením iného
zázraku: víťazstva vzkrieseného Ježiša Krista nad smrťou a hriechom.
Uvedomujem si, že v súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou pred blížiacou sa Veľkou nocou
– podobne ako tomu bolo v predchádzajúcom roku
– sa možno nedokážeme tak intenzívne radovať. Tri
mesiace zákazu verejného slúženia bohoslužieb znamená, ako by sme prežívali kráľovstvo zimy so svojím
smrtiacim dychom, ktorá zráža púčiky každej nádeje.
Ocitáme sa v pozícii učeníkov, ktorí sa s pocitom strachu zhromaždili za zatvorenými dverami. Avšak práve vtedy, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im:
„Pokoj vám!“
Ten istý pokoj priniesol Ježiš ďalším učeníkom, ktorí
svoju sklamanú nádej kráčali ukryť za dvere svojho
Emauzského príbytku, a svoje sklamanie prejavili aj
slovami: „A my sme dúfali, že on vykúpi Izraela.“ Ježiš
sa stal ich sprievodcom, nenásilným utešiteľom. Pri
Ježišových slovách o kríži – nielen ako symbole smrti,
ale aj nového života – zhorel kus ich bolesti, bezradnosti, smútku a začalo sa uzdravovanie. Môžeme povedať, že Ježiš im načrtol problematiku utrpenia ale
i radosti a šťastia. Jeho krížovú cestu na Golgotu plnú
utrpenia, ktorá však nekončí smrťou, ale vyúsťuje do
večnej radosti Vzkriesenia. Preto, keď učeníci prišli

Štefan Rusňák, farár

V Malom Dunaji našli chladničku i pneumatiky

Sčítanie v Zálesí dopadlo nad očakávania, sčítalo sa takmer 95 % ľudí
ZÁLESIE, 1. apríla – Do elektronického sčítania,
ktoré sa skončilo
31. marca 2021, sa v Zálesí zapojilo 94,74 percent obyvateľov, čo predstavuje 2142 sčítaných ľudí. Podľa prvých
zistení z elektronického zberu dát sa na celom Slovensku sčítalo 4 844 007, teda 86 percent obyvateľov.
Henrieta Mihalková

dziach aktuálnych epidemiologických opatrení zbierali odpadky na Blatine, v priľahlých lesoch, na poľných
cestách, pri Dvoch mostoch, popri hlavnej Malinovskej
ceste aj na Korze Zálesie. Z katamaránov a kanoe čistili
Malý Dunaj, z ktorého „vylovili“ napríklad aj pneumatiky, kari sieť, plastovú debničku, vedrá, a dokonca aj
starú chladničku. Akciu od roku 2007 pod záštitou obce
dobrovoľnícky organizuje Zuzana Červenková. Ako
uviedla, vyzbierali veľmi veľa odpadkov, avšak každým
rokom je to o čosi menej.
-redakcia

Po dvoch rokoch vychádzania novín obce Zálesie sme pre obyvateľov
Zálesia a našich čitatelov pripravili novinku určenú hlavne pre tých,
ktorí pracujú s internetom a mobilnými telefónmi. A to elektronickú
verziu novín. Súčasne sme nahrali aj všetky doterajšie vydania. Veríme,
že časom bude možné znížiť náklad na tlačenú verziu, aby sme ušetrili
aj životné prostredie, ale aby noviny mohli
vychádzať ďalej a čitatelia si ich rýchlejšie
našli a v podstate ich mali stále pri sebe.
Elektronickú verziu novín nájdete na adrese:
www.novinyzalesie.sk
Ďakujeme, že nás čítate elektronicky
Elektronickú verziu novín pripravujeme
dobrovoľnícky a bezplatne pre našu obec
prostredníctvom občianskeho združenia.
Maroš Sollár, predseda OZ Túlavé kino

Elektronickú verziu novín nájdete aj na adrese: www.novinyzalesie.sk
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ZÁLESIE – Do
čistenia Zálesia sa v sobotu
17. apríla zapojilo vyše 50
dobrovoľníkov,
ktorí vyzbierali takmer dva
veľ kokapacitné kontajnery
smetí. V me-
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OKOM POSLANCA
Aké zásadné projekty má mať podľa Vás zásobník projektov našej
obce pre Bratislavský samosprávny kraj na najbližších 10 rokov?
Pre efektívne využitie prostriedkov z finančných mechanizmov EÚ v novom programovom období 2021 2027 musí mať obec vopred stanovený zoznam plánovaných projektov. Úlohou obce je zadefinovať potreby
a zostaviť tzv. projektové zásobníky pre kľúčové oblasti rozvoja územia. Zoznam sa predkladá Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý zostaví zásobník strategických projektov za celý región.
Martina Dobrovodská
Naša obec potrebuje
začať riešiť tie najbežnejšie
potreby
občanov. Medzi tie
kľúčové ja považujem
rozšírenie Materskej školy, kde
vyriešime aj problém s nedostatočnou kapacitou kuchyne. Základná škola pre naše deti, kde by
sme mohli získať vybudovaním
telocvične aj priestor na športovanie nie len pre potreby školy.
Nemenej dôležitým projektom je
vybudovanie kanalizácie v celej
obci.
Obec by potrebovala postarať sa
aj o svoje budovy, ako hasičskú
zbrojnicu, kultúrny dom, alebo
starú budovu MŠ a to zrekonštruovať ich, či zatepliť. Horúcim
problémom je aj umiestnenie
obecného úradu. Projekt nového
obecného úradu by určite mal
byť v zásobníku projektov. Medzi
projektami by nemali chýbať modernizácia verejného osvetlenia
a vybudovanie zberného dvora.
Pre starších občanov by sme radi
mali denný stacionár a nesmieme zabudnúť aj na dom smútku,
či revitalizáciu cintorína. V obci
potrebujeme budovať chodníky
a opravovať miestne komunikácie, aj keď na tieto veci výzvy
nikdy neboli. Podporujem aj budovanie cyklotrás, prípadne multifunkčnej športovej haly, workoutového či detského ihriska. Je
ešte viacero menších projektov,
ktoré by som rada v zásobníku videla. My poslanci si želáme, aby
v zásobníku boli naozaj potrebné projekty pre našich občanov.
Nevidím ako múdre zaradiť tam
také, ktoré ako obec v najbližších
rokoch nechceme mať a nepotrebujeme ani financovať, keďže zásobník má určiť priority rozvoja
kraja na 10 rokov.

Andrej Klimo
Zásobník
projektov
Bratislavského samosprávneho kraja je
veľká vec. Azda ešte
nikdy sme nemohli tak
výrazne ovplyvniť, na aké projekty
sa budú vyhlasovať výzvy v najbližšom programovom období. Obec,
ako miestny samosprávny orgán,
by mala mať „vlastný zásobník projektov“, ktorý sa vytvára a tvaruje
priebežne podľa aktuálnych problémov a deficitov v obci, podnetov od
obyvateľov, občianskych združení,
podnikateľov v obci a taktiež podľa vízií a plánov rozvoja obce. Toto,
žiaľ, ani do dnešného dňa nie je realitou. Poslanci sa viacerými spôsobmi už od minulého roku dožadovali
o zaslanie zoznamu projektov obce,
ktoré zaslala do zásobníka a taktiež diskusie k tejto téme na úrovni
obyvateľov a poslancov. Z môjho pohľadu je tém a projektov v našej obci
neúrekom a to najmä vybudovanie
základnej školy s telocvičňou (1. - 9.
ročník), rozšírenie materskej školy,
budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov, výstavba nového obecného úradu, ktorý by bol reprezentatívnym miestom
a spĺňal legislatívne požiadavky, požiadavky zamestnancov a slúžil pre
potreby občana, odkanalizovanie
obce, priestory pre voľnočasové aktivity pre deti a dospelých, priestor
pre seniorov, nový dom smútku,
rekonštrukcia verejného osvetlenia
a podobne. Nedá mi nespomenúť
aj témy z prostredia inovácií, ako
napríklad digitalizácia obce, ďalej v
oblasti zdravotníctva v podobe ambulancie so všeobecným lekárom,
v kultúre minimálne
v rekonštrukcii nášho kultúrneho
domu a mnohé iné. Nie som naivný
a je samozrejmé, že v najbližších desiatich rokoch nie je možné obsiahnuť všetky témy, no rozhodne by

sme mali všetky definovať, evidovať,
pripravovať a spoločne im určovať
prioritu.
Peter Milko
Hlavnou úlohou, ktorú
nemáme zodpovedanú
je, akú úlohu si splnila
naša obec, aké potreby
obce a projekty vložila
naša obec do projektového zásobníka? My, zástupcovia občanov, sa
na toto pýtame pána starostu niekoľko mesiacov, žiaľ, bez odpovede.
Doteraz sme nedostali relevantnú
odpoveď, o čom sa môžu občania
presvedčiť aj v archíve zasadaní
obecného zastupiteľstva. Celý zásobník ja zahalený rúškom tajomstva, a to vôbec nie je správne. Ja
osobne by som si pri tomto procese určite prial viac príležitostí na
vyjadrenie názoru občanov, širšiu
diskusiu o návrhoch, definíciu priorít pre obec s výsledkom, aby boli
podporené projekty, ktoré naozaj
pomôžu zlepšiť život v našej obci.
Takže moja odpoveď na otázku je
- naša obec by mala mať také projekty, ktoré sú prospešné pre celú
obec, a ktoré si definujú občania.
Môj názor a prianie je sústrediť momentálne energiu v obci na projekty
ako škola, infraštruktúra, kanalizácia. Aj BSK by mala dostať signál, že
obce ako Zálesie potrebujú podporiť
najmä projekty prospešné pre bežný život.
Marian Sollár
Zásobník
projektov
slúži na definovanie
potrieb obce na obdobie až 10 rokov. Preto
je potrebné, aby vedenie obce videlo aj za svoje aktuálne
funkčné obdobie a súčasne, aby disponovalo všetkými informáciami,
ktoré pokrývajú potreby obyvateľov
obce. Myslím si, že takého informá-

Patrik Vaško
V prvom rade nemáme
informáciu o zadaní
Bratislavského samosprávneho kraja, aké
projekty môžu a majú do zásobníka
obce zadávať. Obec by mala mať určené strategické projekty pre fungovanie obce, rozvoj obce a zvyšovanie kvality života v obci. Od začiatku
nášho volebného obdobia po tom
voláme, žiaľ, víziu, ciele a stratégiu
obec stále nemá.
Osobne by som v zásobníku veľmi
rád videl projekty, ktoré riešia ak-

tuálne problémy obce, napríklad
nový obecný úrad, kanalizácia,
nový Dom smútku. Ďalej projekty,
ktoré nám zabezpečia rozvoj, potrebujeme vlastnú základnú školu od 1.
po 9. ročník, rozšírenie materskej
škôlky a príprava infraštruktúry pre
služby v obci. Samozrejme, cieľom
je zvyšovať kvalitu života v našej
obci. Chýbajú rôzne voľnočasové
priestory pre deti, mládež a dospelých, a to asi vo všetkých oblastiach
života, šport, kultúra, atď. Zároveň
by som veľmi rád videl v zásobníku
aj projekty, ktoré chcú naši obyvatelia, ich, „hlas“ ich návrhy.
Téma zásobníka projektov sa v obci
ťahá od konca roka 2020. Pán starosta poslancov neinformoval v
podstate o ničom ohľadne zásobníka projektov Bratislavského samosprávneho kraja, sám pripravil nejaký návrh. Odpovede pána starostu
na otázky nemáme a nedostávame
viď: Obecné zastupiteľstvo konané
17. marca 2021.
Viliam Páleník
Do zásobníka projektov BSK by podľa môjho názoru mala naša
obec prihlásiť projekty
k pálčivým problémom našich obyvateľov, ako je škola, škôlka, dom
kultúry, športoviská, obecný úrad,
dopravné cyklotrasy a pod. Kým
nebudú vyriešené základné potreby
našich obyvateľov, nebudem pod-

porovať ďalšie rozsiahle aktivity
na rozšírenie Korza na turistickú
destináciu regionálneho významu,
ktoré nevyplýva z nášho územného
plánu a PHSR. K týmto projektom
treba pridať aj nové projekty, ktoré
zohľadňujú, žiaľ, aj naše pandemické skúsenosti. Podľa môjho názoru
by takýmto bolo vybudovať v lužnom lese, ktorý obkolesuje kataster
obce Zálesie, chodník prírodného
charakteru s dĺžkou 12 km, určený
na cykloturistické aktivity, ktorý
bude v maximálnej miere využívať
topografiu terénu, pričom môžu
vzniknúť pre cyklistov zábavné
prvky v podobe gravitačných jám a
vĺn. Počas pandémie, ale aj po nej
by umožnil občanom rôznych vekových kategórií aktívny pohyb v prírode spojený s poznávaním života
lužného lesa a vodných plôch, a to
v blízkosti ich domova. Zároveň by
mohol slúžiť aj na pešiu turistiku.
Technické vyhotovenie zodpovedá
cykloturistickej trase vedenej rovinatým terénom lužného lesa pri
vodných tokoch so šírkou profilu
maximálne 1,5 m s prírodným povrchom spevneným na niektorých
miestach štrkom. Je na mieste, aby
sa náš územný plán aj vybudovaním tejto cyklotrasy postupne uvádzal do života.

OKOM POSLANCA, KOMUNITA

cie je možné získať širokou diskusiou vedenia obce s obecným zastupiteľstvom, aktivistami, neziskovým
sektorom, ale aj zástupcami klubov,
športovcov a aj bežných obyvateľov.
Keďže takáto diskusia u nás absentovala, vyjadrujem len môj osobný
názor podľa mojich skúseností a vedomostí. Do zásobníku by som zaradil: výstavbu základnej školy, výstavbu polyfunkčnej budovy s obecným
úradom, prípadne s ambulanciou
všeobecného lekára, a s rôznymi
službami, výmena osvetlenia za
úsporné LED svietidlá, rozšírenie
materskej školy, výstavba centra
pre seniorov, opravy ciest, chodníkov a všeobecne komunikácií, dobudovanie parkovacieho systému,
výstavba zberného dvora so zberom
bioodpadu, výstavba športovej haly
a viacúčelového kultúrneho domu.

Stanovisko poslanca Michala
Šlachtu sa nám do uzávierky nepodarilo získať.

Ako sme vás informovali už v predošlých číslach záleských novín a cez sociálne siete, v obciach Zálesie,
Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo a Most pri Bratislave, v
ktorých katastroch sa plánuje výstavba takzvanej, „tangenty“, čiže cestného prepojenia I/61 a D4, prebehla petícia za zachovanie lesa a prípadne iné trasovanie danej
komunikácie. Táto petícia bola aj za podpory starostov
spomínaných obcí aj viacerých poslancov ich obecných
zastupiteľstiev oficiálne odovzdaná niekoľkým kompetentným orgánom.
V prvej polovicu februára 2021 sa uskutočnilo online
stretnutie so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja a členmi petičného výboru, a tiež zástupcami
obecného zastupiteľstva Ivanky pri Dunaji. Na tomto
stretnutí zástupcovia Bratislavského samosprávneho
kraja komunikovali, že vzhľadom na skutočnosť, že dotknuté obce v minulosti nemali voči výstavbe výhrady
a prebrali plánované trasovanie do svojich územných
plánov, ostáva zatiaľ postup nezmenený.
Čo sa stalo v minulosti už, bohužiaľ, naozaj ovplyvniť

nemôžeme, ale budeme sledovať všetky výstupy zo strany Bratislavského samosprávneho kraja a možnosti a
termíny, v rámci ktorých sa budeme môcť k tejto téme
vyjadriť a posielať občianske pripomienky a podnety. V
najbližšom kroku sa k plánovanej výstavbe bude vypracovávať Zámer EIA, teda Zámer Posudzovania vplyvov
na životné prostredie. Po jeho vypracovaní dostanú dotknuté obce opäť možnosť vyjadriť sa k jeho záverom.
Zároveň sa 24. februára 2021 uskutočnilo stretnutie
obecného zastupiteľstva našej obce, kde sa poslanci vyjadrili proti tomuto stavebnému zámeru v uznesení, a
odporúčali starostovi toto uznesenie doručiť Bratislavskému samosprávnemu kraju. Starosta list s daným
uznesením podľa dohody zaslal predsedovi kraja Jurajovi Drobovi.
Ostáva nám veriť, že EIA bude hovoriť v prospech zachovania lesa a okolitej prírody a kvality života v našich
obciach. V prípade ďalšieho posunu tejto problematiky
vás budeme opäť informovať.
Lucia Mešková, členka iniciatívy za zachovanie lesa

Elektronickú verziu novín nájdete aj na adrese: www.novinyzalesie.sk
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Petícia za zachovanie lesa verzus tangenta: Aký bude ďalší postup?
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SAMOSPRÁVA

Lepšie Zálesie pomáha
Pár aktivít z posledného obdobia, ktorými
sme pomohli obci. Veríme, že v obci nás,
dobrovoľníkov je stále dosť a aj do budúcna si v obci budeme vzájomne pomáhať. Každému dobrovoľníkovi patrí vďaka za pomoc.
Zo zberu stromčekov bolo novoročné upratovanie
Sobotné predpoludnie sme strávili upratovaním
Zálesia. Prvotný
plán zber vianočných stromčekov sme rozšírili aj
na odvoz neporiadku
na zberný dvor. Podľa počtu pozbieraných
fliaš sme si na Nový rok
poriadne pripili, a tak
veríme, že bude naozaj
lepší. Stromčekov bola
takmer stovka a sme radi, že sme pomohli toľkým z vás.
Potešili nás príjemné a srdečné reakcie susedov, a tak
veríme, že sme pomohli. Ďakujeme dobrovoľníkom, dokonca sa niektorým neušlo miesto v aute, nabudúce.
Za požičanie auta patrí poďakovanie Milanovi.

Rúška a dezinfekcia pre seniorov a
pani učiteľky v materskej škole
Distribúciou respirátorov a dezinfekcie sme sa snažili ochrániť
našich dôchodcov a pani učiteľky v materskej škôlke, aby sme
zabezpečili ich ochranu pred
rizikom ochorenia. Za pomoc
s organizáciou ďakujeme Klubu
dôchodcov v Zálesí. Týmto balíčkom sme chceli ochrániť najohrozenejšiu skupinu našich spoluobčanov, pri ceste
do obchodu, k lekárovi či na očkovanie. Ak máte vo
svojom susedstve seniora, ktorý potrebuje našu pomoc, alebo ochranné rúško, prosíme, dajte nám vedieť.
Ostaňte zdraví.
Dočasná oprava Starobystrickej ulice
Zaplátaním najväčších dier netechnologickým postupom sme sa snažili zmierniť katastrofálny stav komunikácie Starobystrickej ulice, aby nehrozilo poškodeniu vozidiel a veríme, že čím skôr v roku 2021 sa začne
s komplexnou rekonštrukciou tejto komunikácie. Mrzí
nás stav tejto komunikácie a v mene obce sa ospravedlňujeme občanom, a zároveň prosíme o trpezlivosť. Ďakujeme.
Iniciatíva Lepšie Zálesie
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Zákaz herní a kasín na území obce schválili poslanci
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Zákaz herní a kasín na území obce
schválili poslanci na svojom 20.
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa
24.2.2021. Za predložené všeobecné záväzné nariadenie (VZN) hlasovali poslanci jednohlasne.
O rozhovor sme požiadali pána poslanca Petra Milka,
predkladateľa VZN.
Prečo v obci Zálesie vznikla potreba na prijatie
takéhoto VZN?
Hlavne mesto SR – Bratislava na svojom území mesta
odsúhlasila na svojom koncoročnom zasadnutí v roku
2020 VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území
hlavného mesta SR Bratislavy. Obec Zálesie je v spádovej
oblasti a je možné, že herne a kasína budú hľadať svoje
nové prevádzky práve v okolí Bratislavy. Je lepšie tomuto povedať STOP skôr ako tu takéto prevádzky budeme
mať a správať sa zodpovedne voči našim deťom a okoliu.
Prostredie, v ktorom žijeme, je dôležité budovať, všetci
dobre vieme, aké riziká prinášajú zariadenia podobného charakteru. My, poslanci iniciatívy Za Lepšie Zálesie
chceme prinášať zodpovedné rozhodnutia, ktoré možno oceníme v budúcnosti. Toto je jedno z nich.
Zákon teda neumožňuje samospráve, aby zabránilo
vzniku nových herní a umiestneniu nových herných
prístrojov do budúcna bez prijatia konkrétneho VZN?
Nový zákon 30/2019 o hazardných hrách nepriniesol reguláciu, ktorá by umožnila mestám a obciam obmedziť
počet herní a herných prístrojov na svojom území a tak,
zabrániť tomu, aby v slovenských mestách a obciach
herné prístroje pribúdali. Samospráva nevie na svojom
území hazard regulovať inak ako prijať zákaz herní a kasín. Jednoducho povedané, žiaľ, zákon je postavený tak,

že buď povolíme bez regulácie, alebo zakážeme úplne.
My sme si vybrali cestu zákazu. Skúsenosti ukazujú, že
dostupnosť hazardných hier v mieste trvalého pobytu je
pre patologických hráčov kľúčovým faktorom či budú
hrať aj naďalej. Samozrejme, hráči môžu za hazardom
vycestovať do iných obcí a miest, alebo hrať online, ale
to všetko my ovplyvniť nevieme.
Prečo nie hazardu?
Patologické hráčstvo má zničujúci dôsledok na osobnosť hráča, jeho rodinu i celé okolie. Tiež vyvoláva kriminalitu z dôvodu získavania peňazí na hru. Takýchto
hráčov je potrebné liečiť v špecializovaných zariadeniach, pričom náklady na ich liečbu a resocializáciu,
často neúspešnú, musí hradiť spoločnosť. Opakujem,
nevieme zabrániť všetkému, ale aj malý kúsok je niekedy viac ako si myslíme.
Môže obec výrazne stratiť na príjmoch na daniach za
takéto zariadenia?
Obec Zálesie nikdy nemala významný príjem do obecnej kasy z prevádzky takýchto zariadení, ten jeden –
dva výherné automaty výrazne do rozpočtu neprispeli.
Ide o preventívne opatrenie, aby tak, ako spomínam
v úvode, sme nedali vytlačeným prevádzkam z Bratislavy možnosť vzniknúť k nám. Obec nateraz ani nemá
záujem o takéto prevádzky na svojom území a príjem
z nich. Reguláciu, ktorú budú zavádzať okolité obce
a mestá je dôležité prijať včas, nakoľko zakázať je možné
len nové takéto prevádzky, tie, ktoré majú platnú lictenciu, ju môžu využiť do skončenia jej platnosti.
Ďakujeme za rozhovor aj za prijatie spomenutého
zákazu. Aj ja ďakujem za rozhovor a prajem našej obci
veľa šťastia aj bez výhier.
-redakcia

Na sociálnych sieťach sme si všimli, že obyvateľov zaujal bager pri jazere. V akej fáze revitalizácie sa
momentálne nachádza?
Revitalizácia vodnej plochy bola dokončená v marci
2021. Ďalšia etapa úprav bude pokračovať po schválení
apartmánového domu. Boli odstránené kaly a prehĺbené dno až do piatich metrov, aby bola zabezpečená prirodzená cirkulácia so spodnou vodou, čím jazero získa
samočistiace schopnosti.
Bude jazero po výstavbe štvrte dostupné celej záleskej
verejnosti alebo len obyvateľom štvrte?
Zatiaľ je jazero a jeho revitalizácia súkromnou investíciou. Investor má s obcou podpísané memorandum
o spolupráci, v ktorom je dohodnutý plán a realizácia
etáp projektu. Ak pôjdu rokovania s obcou podľa plánu, a budú naplnené body memoranda, tak obec získa s
povolením apartmánového domu aj krásnu rekreačnú
zónu s jazerom, plážou, zeleňou, mobiliárom a detským
ihriskom. Jazero a revitalizácia jeho okolia je jedným zo
stavebných objektov tohto apartmánového domu.
Mnohí majú v súvislosti s jazerom spomienky na detstvo – korčuľovanie na ľade alebo chytanie rýb.
Bude po výstavbe štvrte jazero dostupné aj na takéto
aktivity?
Investora teší, že bude môcť prispieť k zlepšeniu života v Zálesí. Obci pomáha už viac ako 14 rokov. Po dobu
viac ako 11 rokov prenechal obci zadarmo dvojhektárový pozemok, pomáhal s opravou ciest a dnes prenajíma
za symbolickú sumu pozemok pod zberným miestom a
tiež prístupovú cestu k tomuto pozemku. Vybudovanie

Plánuje sa v rámci revitalizácie zväčšiť alebo zmenšiť
plocha jazera? Aká je jeho jeho súčasná hĺbka a plocha?
Plocha jazera bude zhruba rovnaká, avšak kvalita vody
neporovnateľne lepšia. Plocha bola prehĺbená až na
úroveň spodnej vody, čím sa voda vyčistí. Štrky vyťažené z dna budú použité na vytvorenie cesty, tzv. bermy.
Na nej bude vybudovaný chodník s osvetlením, osadený
mobiliár ako sú lavičky preliezačky, studničky na pitnú
vodu a zeleň. Zeleň je projektovaná samostatne s ohľadom na jestvujúce ušľachtilé stromy doplnené novými
vhodnými druhmi. Súčasťou budú aj ozdobné kríky, a
samozrejme, pochodne trávniky.
Aká fauna a flóra žije a sa nachádza v okolí jazere a v
ňom? Pribudnú aj ryby?
V jazere určite žijú ryby ale o rybolove investor zatiaľ
neuvažuje, do budúcna ani nevylučuje.
Robili ste rozbor vody? Čo analýza ukázala?
Kaly boli analyzované a neobsahujú žiadne škodlivé
látky a budú použité do záhrad novovybudovaných pozemkov.
Našiel sa v jazere odpad, ktorý tam nemal čo robiť?
Počas čistenia sa v jazere našli rastlinné zvyšky, ktoré
boli odvezené na pozemok investora, kde budú recyklované. Taktiež sa tam našiel aj komunálny odpad, ktorý
bol vyvezený na skládku.
Čo je pri revitalizácii vodnej plochy najväčší problém?
Investor si zaumienil, že jazero zachová a investuje do
Zálesia aj napriek prekážkam pri vybavovaní povolení.
Tie sú v dnešnej dobe veľmi zdĺhavé a nákladné. Po získaní všetkých povolení s dostatkom financií a pracovnej
sily už ide dielo technicky zrealizovať relatívne hladko.
Ďakujem za odpovede a váš čas.
Henrieta Mihalková

Elektronickú verziu novín nájdete aj na adrese: www.novinyzalesie.sk
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Na mieste, kde kedysi stálo roľnícke družstvo, vyrastá v
rámci projektu Pri jazere II nový bytový komplex s oddychovou zónou. Súčasťou vznikajúcej štvrte je aj vodná
plocha s rozlohou 7000 metrov štvorcových, ktorá kedysi slúžila družstvu ako zásobník vody. Niektorí si dokonca pamätajú veľký požiar sýpky na družstve, kedy
z neho čerpali vodu na hasenie. Mnohým sa s jazerom
spájajú aj spomienky na zimné športy či chytanie rýb.
Na to, či bude prístupné po revitalizácii a výstavbe komplexu domov všetkým obyvateľom Zálesia, a ako bude
vyzerať jeho okolie, sme sa spýtali Mareka Kovalčíka z
REM Group, ktorá zabezpečuje pre investora predaj a
marketing celého projektu.

a prevádzka takého
rekreačného areálu
stojí nemalé investície, no napriek tomu
je investor pripravený prenechať areál
správcovi apartmánového domu, aby
ho sprístupnil aj
verejnosti. Hlavnou
ideou investora je
zabezpečiť dlhodobú
udržateľnosť a rozvoj areálu. Okrem
chodníka, pláže a
výsadbou zelene okolo jazera, mobiliárov ako lavičky,
detské ihrisko, studničky s pitnou vodou, by občanom
mala slúžiť aj reštaurácia s mólom na jazere. Celá zóna
tak získa potrebnú vybavenosť, ktorá mnohokrát chýba
v obdobných lokalitách a vďaka jazeru a jeho okoliu ponúkne možnosti prírodného kúpania, športovania ale aj
grilovania pri jazere.

AKTUÁLNE

Záleské jazero vyčistili. Investor prezradil, aké s ním má plány
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Túlavé kino je zo Zálesia. História, míľniky a sezóna 2021
Túlavé kino vzniklo ako nápad nadšenca Maroša Sollára zo Zálesia. S pomocou rodiny a priateľov a veľkou dávkou
nadšenia vzniklo skutočné Túlavé kino.
Pôvodne som vytvoril a poskytujem už
10 rokov softvér na predaj vstupeniek pod názvom CINEMAWARE. Tento softvér používa 90% mestských kín,
kde zriadovatelia sú mestá po celom Slovensku. Súčasne
prevádzkujeme aj kino v Zálesí, a to od roku 2015, najprv pod záštitou obce a neskôr ako občianske združenie.
A to v Kultúrnom dome a v lete ako letné kino na trhu.
Aj na základe týchto skúseností vznikol projekt Túlavé
kino. Prinášame kinokultúru aj do obcí, kde vzhľadom
na finančnú náročnosť modernej kinotechnológie si vybudovanie trvalého kamenného kina nemôžu dovoliť.
Sme presvedčení, že aj ľudia v menších obciach si zaslúžia mať kino priamo pod nosom, preto sme aj vytvorili
náš slogan „Kino, ktoré si ťa nájde“. Naše kino má plátno
o veľkosti 8 metrov a 140 rozkladacích stoličiek, z toho
10 miest je typu „loveseats“, čiže sedenie pre dvoch. Súčasťou kino zážitku
je aj predaj čerstvých
pukancov a prípadne
nealko nápojov, hlavne na miestach, kde
nie je dostupné iné
občerstvenie. Projekt
Loveseats v Túlavom kine
Túlavé kino sa zameriava na dostupné a súčasne kvalitné premietania vonku
pod holým nebom. Cieľom je, aby bolo možné postaviť
Túlavé kino na atraktívnych miestach ako v parkoch, na
lúkach, školských dvoroch, námestiach, všade tam, kde
už samotné prostredie v ľuďoch evokuje pohodu a pokoj.
Rok 2020
Túlavé kino ako kino na kolesách začalo svoj život v auguste 2020. Do konca septembra sme odpremietali 11
predstavení. V roku 2020 sme boli súčasťou Kultúrneho
leta mesta Bratislava, kde sme v spolupráci s BKIS a Metropolitným Inštitútom Bratislavy odpremietali 4 predstavenia artových filmov na rôznych zaujímavých miestach
Bratislavy (na lúke pri Horárni v Krasňanoch, v priestore
Sankt Vitus Kaffee v Rusovciach, na futbalovom ihrisku
v Jarovciach ale aj v parku na Vietnamskej na Trnávke v
Bratislave). Každé jedno miesto malo svoju jedinečnosť
a súčasne plnilo cieľ, kino ktoré si našlo diváka. Túlavé
kino je kino na kolesách, ktoré príde za divákom priamo
do každej obce alebo na obľúbené miesta. Takto sme v
roku 2020 premietali v obciach Ivanka pri Dunaji, Rovin-

ka, Rusovce, Jarovce ale aj na brehu Dunaja v areáli vodných športov v Čunove alebo aj na Slovenskom katringovom pohári v Dlhej.
Štandardným nastavením je premietať za vstupné, čo pri
takomto type kina nie je úplne bežné, ale náš názor je, že
divák má platiť vstupné. Pri vstupnom sa ukáže skutočný
záujem diváka a súčasne šikovnosť kina pri výbere filmu

August 2020 - futbalové ihrisko Rovinka

a poskytnutí kvalitnej služby. Napriek tomu, že sedenie
je voľné, ponúkame aj možnosť, aby si diváci zakúpili
vstupenky online. Motivujeme ich za to, že ich odmeníme a to tak, že všetci ktorí si kúpia vstupenky online, tak
im obsadíme najlepšie miesta, takže môžu pokojne prísť

aj na poslednú chvíľu a sedieť budú vpredu.
Najväčším nepriateľom nášho kina v lete je počasie, takže pokiaľ si diváci kúpia vstupenky vopred a premietanie sa neuskutoční kvôli zlému počasiu, tak všetkým
vrátime plné vstupné.
Rok 2021
Plánujeme sa túlať hlavne po Bratislavskom kraji. A
chceme skúsiť daľšie zaujímavé miesta a čo najviac dediniek. Tešíme sa na nové výzvy a zážitky a hlavne na
nadšených divákov. Viac informacií o našich potulkách
nájdete na www.tulavekino.sk.

August 2020 - Sankt Vitus Kaffee v Rusovciach
Nočný návrat z premietania do Zálesia

Vidíme sa v Zálesí?
Tento rok sa budeme túlať aj po Zálesí. V lete plánujeme štyri premietania a to vždy na inom mieste, možno
kde by ste kino nečakali. Čo poviete na to ísť do kina do
starého parku, na ihrisko alebo niekde k Dunaju? Naše
združenie získalo od obce Zálesie dotáciu, takže premietania budú pre divákov zadarmo.
Túlavé kino premieta
v Zálesí s finančnou
podporou obce Zálesie

Maroš Sollár, Túlavé kino,
0948765527

Záleský cyklookruh dlhý 12,2 km

Technické vyhotovenie má zodpovedať cykloturistickej
trase so šírkou profilu maximálne 1,5 m s prírodným
povrchom, podľa potreby prekrytým štrkovou drvinou
alebo lávkami. Cyklotrasa bude v maximálnej miere využívať topografiu terénu a nebude v žiadnej časti
extrémna, nebezpečná a bude zvládnuteľná osobou so
základnými zručnosťami jazdy na bicykli a, prirodzene, bude ju možné absolvovať aj pešo. Terénne úpravy
budú na nej vykonávané len v nevyhnutnej miere s prihliadaním na ochranu okolitého biotopu. Dĺžka celého
okruhu je 12,2 km.
Dostupnosť okruhu je veľmi dobrá, lebo už v súčasnosti
má viacero prirodzených napojení, pričom naša obec je
prirodzene v strede, čo pre nás všetkých zaručuje dobrú
dostupnosť a umožňuje tiež absolvovať len časť okruhu.
Okruh je napojený na dopravnú cyklotrasu popri Malom Dunaji a po hrádzi Šúrského kanálu (Jurava), ale
budeme môcť z neho pokračovať aj po chodníkoch či
lesných cestách do okolitých obcí.
Mnohí z vás, Zálesákov, si pri čítaní týchto riadkov po-

myslia – pekná myšlienka, ale či
sa ja toho naozaj dožijem? V tejto
súvislosti podotýkam, že turistická
cyklotrasa nevyžaduje zdĺhavé stavebné konanie, sú na to eurofondy
a cyklotrasu po malodunajskom pobreží máme aj v platnom územnom
pláne. Úspešnosť takýchto projektov však záleží aj od snahy, ochoty
a zainteresovanosti nás všetkých.
Uvedomujeme si, že príprava, ktorá býva v dnešných
časoch ťažšia ako samotná realizácia, si bude vyžadovať spracovanie projektu, vyriešenie kolíznych miest,
súhlas súkromných vlastníkov a dotknutých organizácií
a obcí. Kolíznymi bodmi sú aj zabraté nábrežia, u ktorých nie je bežne dostupný ich právny základ. Preto sa
verejne pýtam, prečo majú pán a pani Jankelovci na
Malinovskej 125 zo strany korza svoj plot na štátnom
pozemku? Pán Štefánik z Malinovskej 119, nevšimli ste
si náhodou, kto spravil v nepriechodnom lese pri rieke
divokú skládku za vaším plotom, ktorý vedie cez štátny pozemok? Podobný problém je aj so záhradkármi na
úseku medzi dvojmostím a koncom šúrskej hrádze.
Ale spomeňme aj dobré príklady. Ide o úsek korza po
most do Malinova, o ktorý sa zasluhuje združenie Naše
Zálesíčko; zjazdný prírodný trojkilometrový úsek od
mostu do Malinova po dvojmostie – sú tam dva šikovné mostíky spravené pre mňa, žiaľ, neznámymi aktivistami; úsek od Bieleho potoka po prechod cez cestu pri
školskom majetku, kde skupina dobrovoľníkov okolo
pána Mateja Koberu spravila výborný pumptrack; romantický lesný chodníček medzi jágerňou a za humnami vytvára a udržiava pán Pavel Páleník.
Tieto a ďalšie pekné príklady mi dávajú nádej, že sa
nám podarí nájsť pochopenie aj u vás, súkromných
majiteľov pozemkov, pre trasovanie tohto okruhu. Veď
pri pohybe po úzkej prírodnej trase budeme ohľaduplní k vášmu lesu a neohrozíme jeho hospodársku funkciu. Tento okruh vo svojej prekvapivej dĺžke až 12 km
poslúži aj vám a vašim rodinám. Aj touto cestou si vás
všetkých dovoľujem o to poprosiť.
Z rovnakých dôvodov bude dôležitá
aj podpora Slovenského vodohospodárskeho podniku, Slovenského
pozemkového fondu a Spoločnosti
Ježišovej, v ktorú dúfame.
Zároveň chcem prizvať k spolupráci
všetkých záujemcov – treba vybrať
názov okruhu, názvy nástupných
bodov, úsekov, umiestnenie a obsah
orientačných tabúľ a informačných
panelov, oddychových miest či cyklisticky atraktívnych
úsekov. Samotné vybudovanie okruhu bude prioritne
z eurofondov, ale ostane dosť priestoru aj pre dobrovoľnícku prácu, ktorú budeme radi organizovať. Aj pri následnej prevádzke a údržbe bude každá ruka dobrá. Jednotlivé témy a kroky budeme zverejňovať na facebooku
https://www.facebook.com/GesajovCup
Viliam Páleník, poslanec OZ Zálesie

Elektronickú verziu novín nájdete aj na adrese: www.novinyzalesie.sk
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Obyvatelia našej obce Zálesie majú nedostatok možností pre voľnočasové aktivity, ktoré sa preto sústreďujú
len na niekoľkých dostupných miestach. Potreba rozšírenia takýchto možností a ich rozptýlenia do širokého
priestoru sa nám naplno prejavila v aktuálnom období
pandémie ochorenia COVID-19 a aj počas nedávnych
veľkonočných sviatkov.
Naša obec sa nachádza v intenzívne obhospodarovanej postupne zastavovanej rovinatej poľnohospodárskej krajine, ktorej kataster je ohraničený historickým
meandrom Malého Dunaja, jeho ramenom Blatina so
Šúrskym kanálom, potokom Biela voda a vyschnutým
korytom bezmenného potoka. Brehy tohto vodného
ohraničenia katastra sú pokryté pásom lužného lesa
rôznej šírky, ktorý tvorí jedinú prírodnú zeleň našej obce. Terénny profil brehov umožňuje vybudovať
atraktívnu cykloturistickú trasu s prírodným povrchom
vhodnú aj pre pešiu turistiku. Preto sa naše obecné zastupiteľstvo uznieslo postupne pripravovať a realizovať
tento obecný projekt, pričom ma poverilo jeho gestorstvom a pána Jána Úreka jeho manažovaním.

NOVINY obce ZÁLESIE 1/2021

Záleský cyklookruh dlhý 12 km
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Ovocná alej v Zálesí získala tisícky hlasov, výsadba má byť v jeseni

Zálesie, 1. marec 2021 – Občianske združenie Naše Zálesíčko získalo finančný grant od Nadácie Ekopolis a
spoločnosti Slovnaft na výsadbu Ovocnej aleje v Zálesí, ktorá má vyrásť popri cyklotrase od Dvoch mostov
po Korzo Zálesie. Do grantovej výzvy sa zapojilo celkovo 166 projektov, z toho 12 víťazov vybrala odborná
porota a o úspechu ôsmich rozhodla verejnosť hlaso-

Kŕdeľ na Korze prepojil detskú radosť s environmentálnymi odkazmi

NOVINY obce ZÁLESIE 1/2021

Už je to dávno, čo boli otvorené galérie, výstavy, divadlá, či koncertné sály. Absencia kultúrneho vyžitia
nás inšpirovala a vyslali sme prosbu do Materskej
školy v Zálesí. Deti sa témy zhostili spektakulárne.
Vyrábali, skladali, kreslili, maľovali. Pracovné listy s
témou triedenia odpadu, ich vlastné výtvarné dielka
a noviny premenili na vtáčiky a loďky, s ktorými sme
v marci vytvorili inštaláciu s názvom Kŕdeľ na Korze.
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Deti v téme znovu použitia toho, čo si veľakrát myslíme, že je už odpad – teda takzvaným upcyklovaním,
poukázali na všadeprítomnú prírodu a dôležitosť
šetrného zaobchádzania so zdrojmi. Po dvoch týždňoch úpornej snaživosti naplnili dve veľké krabice
loďkami, labuťami, kačkami a vrabčekmi. Z darovaných kúskov sme urobili jednoduchú efektnú inštaláciu, ktorá ožíva pod vplyvom prúdenia vzduchu. Keď
sila vetra naberie na dramatickosti, súčasťou drámy,
a pri vánku sa všetko upokojí a ocitáte sa v utíšení.
Ďakujeme všetkým deťom, pani učiteľkám za výrobu,
inštaláciu a za miestne nasýtenie po chýbajúcej krá-

vaním. Ovocná alej v Zálesí získala 2543 hlasov.
S výsadbou aleje by sa malo začať na jeseň 2021. Cyklotrasu majú lemovať pôvodné odrody ovocných stromov. Pri výbere drevín bola zohľadnená okolitá krajina, celkovo sa má po oboch stranách cyklotrasy vysadiť
120 stromov. Pôjde o jablone, hrušky, čerešne, mirabelky, moruše, ale aj iné druhy drevín ako napríklad lipa.
Okrem zelených benefitov má výsadba aleje prispieť aj
k vytváraniu a upevňovanie vzťahov medzi združeniami, klubmi, spolkami a budovať jednu ucelenú záleskú
komunitu, ktorú spojí nápad pre budúce generácie.
V súčasnosti nespevnenú, hoci frekventovanú cyklotrasu, ktorá križuje pole medzi centrom Zálesia a časťou Domky, lemujú náletové dreviny. Nová alej bude
okrem chládku a zníženia prašnosti slúžiť aj ako prirodzený vetrolam. Benefitov, ktoré Zálesiu a jeho obyvateľom prinesie, je oveľa viac. Stromy vytvoria životný
priestor hmyzu a vtáctvu, skrášlia verejný priestor, zadržia v pôde vodu, budú smerodajným prvkom v krajine a celkovo prispejú k podpore lokálnej biodiverzity.
Henrieta Mihalková

se umenia. Každá iniciatíva vo vznikajúcom Kultúrno
ekologickom centre sa bude dotýkať tém ako sú životné prostredie, príroda a kultúra tak, ako to odráža aj
Kŕdeľ na Korze.
Nikola Žišková, Občianske združenie Naše Zálesíčko

Zálesie sa zapojilo do Hodiny Zeme

Zálesie, 27. marca 2021 – Obec Zálesie sa po prvýkrát
zapojila do iniciatívy Hodina Zeme. Na jednu hodinu sa vo večerných hodinách 27. marca symbolicky
vyplo verejné osvetlenie na móle pri Malom Dunaji
v lokalite Korzo Zálesie. Obec sa tak pripojila k iným
mestám na Slovensku i v zahraničí, ale aj ku kultúrnym pamiatkam a inštitúciám, ktoré týmto gestom
upozornili na klimatickú krízu a ochranu životného
prostredia.
Zahalenie móla na Korze Zálesie do tmy bolo o to viac
symbolické, keďže na mieste, kde dnes stojí prírodný
amfiteáter, bol ešte pred pár rokmi zakopaný nelegálny odpad. Dobrovoľníci odtiaľ vyviezli vyše 300 ton
smetí.
Henrieta Mihalková

Zbierka potravín a oblečenia
na Korze Zálesie prekonala
očakávania
Zálesie a jeho okolie ukázalo svoju štedrosť a dobrosrdečnosť. V posledný januárový víkend sa vo vznikajúcom Kultúrnoekologickom centre na Korze Zálesie
uskutočnila zbierka potravín, drogérie a oblečenia.
Pripravili sme ju v spolupráci s OZ STOPA Slovensko.
Množstvo prinesených darov ľuďmi zo Zálesia a okolia nakoniec dokázalo zásobiť nie jednu, ale hneď tri

Občianske združenie Naše
Zálesíčko je medzi finalistami
enviroceny Atlas
ZÁLESIE, 25. marca – Občianske združenie Naše Zálesíčko sa dostalo do užšieho výberu a je medzi 21
finalistami enviro-ocenenia Atlas Nadácie VÚB. Iniciatíva vzdáva hold Slovákom a Slovenkám, ktorí sa
usilujú o udržateľnosť života na Zemi. Celkovo zaregistrovali 177 nominácií. Finalistov vybrala nezávislá porota, o víťazoch sa rozhodne 22. apríla 2021. OZ
Naše Zálesíčko nominovala na ocenenie obec Zálesie s projektom Korzo Zálesie: Revitalizácia nábrežia Malého Dunaja. Na nábreží Malého Dunaja, na
mieste, kde dnes stojí prírodný amfiteáter, vznikla
v minulosti nelegálna skládka stavebného odpadu.
Pod nánosom zeminy ležal na mieste odpad niekoľko rokov, kým ho nevyviezli dobrovoľníci zo združe-

Bratislavský kraj ocenil
Petra Derevenca

ZÁLESIE, 24. februára 2021 – Laureátom ocenenia
Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020 sa
stal architekt a spoluzakladateľ Občianskeho združenia Naše Zálesíčko Peter Derevenec. Župan Juraj
Droba ho ocenil spolu s ďalšími osobnosťami a udelil mu Pamätný list predsedu BSK. Kraj každoročne
oceňuje osobnosti, ktoré významným spôsobom
podporili rozvoj regiónu a reprezentáciu kraja.
Peter Derevenec stojí za projektami ako je Lávka
cez Bielu vodu, navrhol Park Zálesíčko, Trhovisko
TRH, mólo na Korze Zálesie. Spoluzakladal Záleskú
divadelnú púť. Vo voľnom čase sa bez odplaty venuje projektom s dôrazom na združovanie komunity
a ochranu prírody. Za profesionálnu činnosť získal
niekoľko významných architektonických ocenení.
Henrieta Mihalková

Vaše 2 % pôjdu na projekty
pre všetkých

Buďme spolutvorcami projektov ako je Záleská divadelná púť, Ovocná alej v Zálesí, Záleská maringotka
kultúrna bunka a jej komornejšie kultúrne podujatia kočujúce po okolí, Korzo Zálesie, Kultúrno ekologické centrum, umelecké sympózium Plenér na
Korze, Pamätník príslušníkom VI. robotného prápora a Šúrsky kanál, Želáme Slovensku na zdravie, ...
Isto nám ešte niečo počas roka napadne.
Predvyplnené vyhlásenie pre darovanie 2 % pre OZ
Naše Zálesíčko nájdete na tomto odkaze:
https://bit.ly/VYHLASENIE-OZNZ
Radi by sme poďakovali minuloročným darcom,
pretože nám umožnili sa v náročnom roku nadýchnuť a priniesť kultúru do Zálesia. Aj z Vašich 2 %,
respektíve 3 %, budeme môcť pripraviť projekty pre
nás všetkých.
Občianske združenie Naše Zálesíčko

Elektronickú verziu novín nájdete aj na adrese: www.novinyzalesie.sk
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inštitúcie, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi.
OZ STOPA Slovensko sa dlhodobo venuje a pomáha
ľuďom bez domova priamo v teréne. Ich cieľom je
ukončiť bezdomovectvo na Slovensku. Potraviny, čistú spodnú a teplú bielizeň rozdali priamo ľuďom na
ulici. Debatovali sme o tom, ako momentálny pandemický stav vplýva aj na počet ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, a preto sme v združení premýšľali,
ako urobiť niečo prospešné aj počas nepriaznivého
obdobia.
Štedrosť s akou ľudia pristúpili k zbierke, umožnila
tiež expedovať potraviny a dámske čisté odevy do zariadenia núdzového bývania pre ženy a matky s deťmi Jozefínum v Dolnej Krúpej. Pani riaditeľka nám
poslala slová vďaky, no poďakovanie je na našej strane
– za ich významnú a dôležitú prácu. Pánske oblečenie
sme odviezli do second handu NOSENE v Bratislave,
ktorý časť výťažku z predaja venuje organizáciám pre
týrané ženy. Naše malé Zálesie dokázalo s obrovskou
dobrosrdečnosťou na niekoľko mesiacov zásobiť tri
inštitúcie.
Radi by sme poďakovali všetkým darcom a rovnako
aj všetkým obdarovaným za nádej a ochotu vzájomne
si pomáhať. Priamy dotyk tejto témy nám napovedá,
aké je dôležité v zbierke pokračovať a robiť ju viackrát počas roka. Ak sa nachádza vo vašom okolí rodina alebo aj jednotlivec, ktorý potrebuje pomoc, môže
byť budúca zbierka adresná a venovaná konkrétnym
osobám.
Nikola Žišková, Občianske združenie Naše Zálesíčko

KOMUNITA

nia. Počas revitalizácie a prác na amfiteátri z miesta
odstránili vyše 300 ton odpadu Odpad bol vytriedený
na skládke a betón sa znova použil na stavebné účely.
OZ Naše Zálesíčko sa uchádza o „ATLAS – Enviro
ocenenie Nadácie VÚB pre tých, ktorí nesú osud našej planéty na svojich pleciach“ v rámci kategórie
Ochrana a podpora biodiverzity.
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Materská škola sa teší na nové detičky Vzdelávanie pre všetky deti
Blíži sa zápis do materskej školy, Malinovská 124/28, Zálesie na školský rok 2021/2022. Tento rok sa uskutoční
od 10. do 14. mája 2021. Rodičia detí, ktorí majú o našu
MŠ záujem, môžu žiadosť o prijatie do MŠ Zálesie zasielať elektronickou formou na e-mailovú adresu skolka@
obeczalesie.sk. Tlačivo „Žiadosť o prijatie do materskej
školy“ a viac informácií k prijímaniu dieťaťa do MŠ nájdete na stránke www.mszalesie.obeczalesie.sk/ms-zalesie/zapis-do-ms/. Novinkou k školskému roku 2021/2022
je, že na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, čiže všetky deti, ktoré dosiahnu vek
päť rokov do 31. augusta 2021.

Z dôvodu uzatvorenia materských škôl pre stále platným protipandemickým opatreniam od 11.1.2021 prešla naša MŠ na dištančnú formu vzdelávania detí. Tá
prebiehala pre všetky deti do 8. februára 2021 a pre
deti, ktoré nezačali navštevovať MŠ sme zasielali rôzne zaujímavosti z denných činností i naďalej.Detičky,
ktoré škôlku z dôvodu pandemickej situácie nenavštevovali, sa zapájali a mohli si k danej téme niečo vyrobiť, oboznámiť sa s piesňou, básňou či pozrieť si zaujímavé video.
Rodičia detí z MŠ Zálesie majú dve skupiny na sociálnych sieťach, v ktorých každodenne prebiehalo
dištančné vzdelávanie, a do ktorého sa zapojilo približ-

2 % pre krajšie chvíle v Materskej
škole v Zálesí

ne 50% detí.
V tomto období bolo deťom zaslaných spolu:
- 20 edukačných videí vytvorených učiteľkami MŠ Zálesie a ich deťmi,
- 150 ks materiálu k vzdelávaniu, ako sú pracovné listy,
grafomotorické cvičenia, slovné úlohy, omaľovánky,
matematické úlohy, básne, piesne a edukačné materiály,
- osem tipov na rozprávky k daným témam.
Deti, ktoré sa zapojili a splnili výzvy, dostávali odmenu
formou každodenných virtuálnych nálepiek, diplomu
a zostrihu videa, v ktorom si mohli svoje práce, fotografie a videá nájsť.
Od rodičov detí bolo doručených 52 videí a 358 fotografií s prácami detí. Na dištančnú formu vzdelávania
sme mali veľmi dobrú spätnú väzbu od rodičov i detí.
Táto forma vyhovovala viacerým rodičom. Cez sociálnu sieť je možné opakovane pozrieť si materiály v čase,
kedy to rodičom vyhovuje, a tak sa môžu venovať svojmu dieťaťu podľa svojich možností.

Naša MŠ má zriadené Občianske združenie Zálesáčik,
ktorého cieľom je všestranne a aktívne prispievať k rozvíjaniu materskej školy.
Preto chceme poprosiť všetkých rodičov, ich príbuzných a známych o poskytnutie 2 % zo svojich daní pre
OZ Zálesáčik. Získané peniaze boli aj budú použité
na skrášlenie školského dvora, doplnenie športových aj
didaktických pomôcok v rámci Materskej školy v Zálesí.
Zamerať sa chceme na nové pružinové hojdačky, balančné dráhy, vyrovnanie a zmenu povrchu medzi budovami a možno v budúcnosti i malou pumptrackovou
dráhou. Tlačivo nájdete na www.mszalesie.obeczalesie.
sk/ms-zalesie/2-pre-ms-zalesie/
Názov organizácie: Občianske združenie ZÁLESÁČIK,
Forma: Občianske združenie, IČO: 30800099, Ulica: Starobystrická 459/82 Zálesie 900 28. Ďakujeme už vopred!

Radi by sme vám ponúkli aj niekoľko tipov, ako zvládnuť
obdobie, kedy v aktuálnej situácii dieťa nenavštevuje
MŠ. Samostatnosť je to najkrajšie, čo deťom môžeme do
života dať, preto spolu varíme a pečieme, deti sa samostatne obliekajú a vyzliekajú. Ako rodičia im venujme
aspoň 30 minút plnohodnohodnotnú pozornosť, čiže
100 % nášho času. Čítajme si s nimi, tvorme, rozprávajme sa a trávme spoločný čas vonku. Ak dieťa nemá súrodenca, ideálne je hľadať možnosť, ako sa môže dieťa
stretávať pravidelne aspoň s jedným kamarátom. Deti
potrebujú sociálny kontakt s rovesníkom.
V rámci možností a aktuálnych opatrení sme tu pre vás
a vaše detičky. Vaša MŠ Zálesie

Materská škôlka rozkvitla

Do
materskej
škôlky v Zálesí privítala jar
s
netradičným
darčekom od futbalového klubu
Altletiko
Zálesie, ktorým sme
skrášlili exteriér MŠ. Detičky svojimi šikovnými rukami pomohli pri výsadbe kvetiniek. A tak k ovocnému
sadu, kvetinovej lúke pribudli aj kvetinové záhony. Naša
škôlka kvitne do krásy a prajeme, aby aj naďalej takto
rozkvitala a robila radosť všetkým.
ĎAKUJEME

ŠKOLSKÉ OKIENKO

Zopár tipov pre detičky, ktoré sú
doma

kolektív MŠ

Smutná Knižná búdka!
Milí susedia – Zálesáci,
v mesiaci marec si pripomíname mesiac knihy. Rada by
som pri tejto príležitosti napísala pár slov k záleskej Knižnej
búdke. Nakoľko vie naša obec
poskytnúť len málo možností na spoločenský, kultúrny
či športový život, som ako jej
obyvateľ veľmi vďačná za občianske združenia, ktoré nám
aj tieto aktivity poskytujú.
Jednou z aktivít občianskeho združenia pôsobiaceho
v našej obci je aj projekt Knižná búdka, ktorá je umiestnená na detskom ihrisku v Parku Zálesíčko. Podobné
knižné búdky sú v tejto covidovej dobe veľmi obľúbené
a pribúdajú po celom svete. Ľudia teraz majú viac času
siahnuť po knihách, a tak knižné búdky často suplujú
knižnice, ktoré sú väčšinou z dôvodu pandemických
opatrení zatvorené.
Je mi ale veľmi smutno a premýšľam čím to je, že naša

Knižná búdka je častejšie prázdna ako plná. Preto by
som rada pripomenula skvelý úmysel a ideu knižnej
búdky. Má v podstate len tieto základné pravidlá:
„POŽIČAJ – VRÁŤ – alebo VYMEŇ“.
Mnohí, žiaľ často využijú len prvé z uvedených pravidiel, a tak zostáva Knižná búdka v poslednej dobe
takmer úplne opustená. Rozhodla som sa preto „adoptovať“ si ju a navrátiť jej pôvodné poslanie a zámer.
Všimla som si, že často ponúkate prostredníctvom sociálnych sietí knihy na podarovanie, tak by som Vás
chcela touto cestou poprosiť o spoluprácu. Pokiaľ máte
poklady, ktorými by sme vedeli prostredníctvom Knižnej búdky šíriť radosť, prosím ozvite sa mi na mail:
kniznabudkazalesie@gmail.com alebo mi pošlite sms
na: 0914103200. Zozbierané knihy budem priebežne
v Knižnej búdke dopĺňať a obmieňať, a budú tak dostupné pre viacerých obyvateľov našej obce.
Verím, že sa nám spoločne podarí opäť oživiť pôvodnú ideu a naplniť našu Knižnú búdku a mnohí z Vás sa
budú tešiť novým čitateľským zážitkom.

Na zbernom mieste pribudla
nádoba, triediť môžete už
aj kuchynský odpad

Čo patrí medzi kuchynský odpad?
zvyšky tepelne upravených a neupravených surovín z
domácnosti rastlinného a živočíšneho pôvodu
starý chlieb a pečivo
šupy z čistenia zeleniny a ovocia
mliečne výrobky
vajcia a ich výrobky
potraviny po záručnej dobe
zvyšky izbových rastlín či kávová usadenina
škrupiny z vajec, vrecúškové či sypané čaje
Čo nepatrí medzi kuchynský odpad:
zelený odpad zo záhrad
separovaný odpad (plasty, kovy, sklo a tetrapaky)
použité jedlé oleje a tuky
zmesový komunálny odpad
nebezpečný odpad (napr. mot. oleje, farby, laky a pod.)
uhynuté zvieratá
trus
plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály
Henrieta Mihalková, FB/Obec Zálesie

Elektronickú verziu novín nájdete aj na adrese: www.novinyzalesie.sk
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Zálesie spustilo v januári 2021 triedenie kuchynského
odpadu, ktorý je možné vyviezť každú sobotu na zberné
miesto. Nespotrebované potraviny je možné odovzdať
do označenej nádoby. Ako nám potvrdila pracovníčka
obecného úradu Silvia Selecká, na možnosť triediť kuchynský odpad evidujú pozitívne ohlasy, s nesprávnym
zatriedením sa doteraz nestretli.
Medzi kuchynský odpad patrí napríklad staré pečivo,
mliečne výrobky, vajcia či potraviny po dátume spotreby. Na zbernom mieste je možné odovzdať aj použitý
kuchynský olej. Okrem iného sú tam dostupné aj nádoby na plast, papier, sklo, elektroodpad, textil, tetrapaky či kovy. Otváracie hodiny vzhľadom na pandemické
opatrenia upravili. Od marca je zberné miesto v Zálesí
otvorené dočasne len v sobotu od 10.00 do 15.00 hod.

Martina Kocmundová
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Krumpolcova karikatúra cestuje po svete.
Jeho holubicu vystavia v Kolumbii
ZÁLESIE/KOLUMBIA, 27. marca Holubica, ktorá odstraňuje bariéry. Aj
takto možno opísať dielo karikaturistu
a architekta Vojtecha Krumpolca, ktoré
bude od 12. apríla vystavené na prvej svetovej prehliadke karikatúry v Kolumbii.
Krumpolcovo dielo zaradili do užšieho výberu a jeho
bielu holubicu so steblom z ostnatého drôtu vystavia v
knižnici Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín na juhoamerickom kontinente.
Ako kedysi dávno napísal jeden francúzsky filozof,
smiech je predovšetkým pokarhanie. Karikaturisti
svojím kresleným humorom nešetria politikov ani svetových lídrov, reagujú a dotýkajú sa aj vážnych spoločenských tém. Mier – téma prehliadky v Kolumbii – je
podľa Vojtecha Krumpolca, ktorý žije a tvorí v Zálesí,
stále aktuálna a nadčasová.
Ako uviedol, mier sa mu spája so slobodou človeka,
myslenia, prejavu, pohybu a so svetom bez bariér. Do
súťaže sa prihlásil s bielou holubicou, ktorá v zobáku
nesie symbol neslobody. „Ostnatý drôt je prevažne

spájaný s bariérou, prekážkou, hranicou, ktorá rozdeľuje a vytvára pomyselné rozdiely medzi dvomi svetmi, tak ako to bolo prednedávnom aj u nás. A práve
to je hlavná myšlienka holubice s ostnatým drôtom
– holubica, ktorá odstraňuje „bariéry“,“ prezradil pre
noviny Krumpolec.
„Pred pandémiou sme navštívili niektoré štáty Strednej a Južnej Ameriky a keďže sa v súčasnosti nedá, tak
aspoň karikatúry, nepoznajúc obmedzenia, si zacestujú po svete miesto nás,“ uviedol autor. Naskicovaná
holubica, hoci je to u neho skôr výnimka ako pravidlo,
čakala na svoju príležitosť vyletieť zo šuplíka už dlhšie.
Dielo spolu s ďalšími vybrali do užšieho výberu, celá
kolekcia bude vystavená na medzinárodnej prehliadke na univerzite v Kolumbii. Krumpolca informácia o
výbere jeho karikatúry potešila o to viac, že sa do súťaže zapojil značný počet karikaturistov z celého sveta. Ocenil, že aj na vzdialenom mieste našej planéty
zarezonuje takýto pohľad a videnie na tému pokoja a
slobody.
Henrieta Mihalková
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Odišiel Roman Berger
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Kultúrna obec prišla vlani v decembri o osobnosť a
významného hudobného skladateľa Romana Bergera,
ktorý zomrel vo veku
90 rokov. Na samote v
Zálesí známej pod názvom „U Rusa“ zložil
niekoľko svojich diel,
a prežil tu v odlúčení
od civilizácie roky normalizácie.
Krátko pred Vianocami minulého roku prebehla médiami správa
– „Vo veku 90 rokov
zomrel v utorok v Bratislave pôvodom poľský hudobný skladateľ, teoretik a
publicista Roman Berger, ktorý na Slovensko emigroval v roku 1952.“
Detsvo a nútená emigrácia
Zálesie, kde Berger prežil časť svojho života, ho pre
seba objavilo neskoro, až ku koncu jeho života. V posledných pár rokoch sa obdivovatelia jeho diela priamo alebo cez rodinu pokúšali nadviazať s majstrom
osobný kontakt. Z dôvodu vysokého veku a horšieho
zdravotného stavu ale aj nevôle verejne vystupovať k
vzácnemu osobnému stretnutiu už nedošlo. Po rokoch
sa aspoň podarilo uviesť jeho dielo – tóny skladieb,
ktoré tu, v Zálesí, skladal. V roku 2019 zazneli na námestí v interpretácii súboru Quasars Ensamble. A aj
vďaka živelnému počasiu to bol nevídaný zážitok.
Krátka smutná správa len stroho načrtla kto Roman
Berger v skutočnosti bol, a o koho táto krajina a naša
dedina prišla. Správa bola príliš krátka nato, aby hovorila o strastiach dieťaťa evanjelického kňaza Józefa

Bergera počas vojny a po nej, keď rodinu likvidovali
najprv nacisti, potom komunisti. Nehovorila o ich nútenej emigrácii do Bratislavy. Nehovorila o jeho štúdiách na Poľskom gymnáziu v Českom Těšíne, Štátnej
vysokej hudobnej škole v Katoviciach, štúdiu klavírnej
hry u Frica Kafendu a kompozície u profesora Dezidera Kardoša na Vysokej škole múzických umení. Nespomína jeho pedagogickú činnosť ani umelecko-spoločenské aktivity a mnohé, aj medzinárodné ocenenia.
Nespomína jeho vysporiadanie sa s normalizáciou
a nenaplnenými očakávaniami zmien v roku 1989.
Bývam na ulici Romana Bergera
Správa bola tak krátka, že nehovorila ani o Zálesí v
jeho živote. A Roman Berger o Zálesí často hovoril.
Svojim známym, Zálesie spomínal vo svojich textoch,
v nemnohých dokumentoch o sebe.
Prišiel čas Zálesia, vzdať majstrovi úctu. Za naše združenie sa budeme snažiť ho pre Zálesie objavovať cez
jeho diela a jeho myšlienky, ale aj iniciatívou o pomenovanie novej ulice alebo námestia jeho menom. Čestného občianstva Zálesia. Roman Berger bol vskutku
jedným z jeho najstatočnejších obyvateľov. Je teraz na
nás či sa mysliteľ, filozof étosu a hudby Roman Berger
stane aj našou súčasťou, súčasťou nášho povedomia,
našej hrdosti. Je len na nás, koľko jeho životnej múdrosti a pravdy si k sebe pustíme a ako blízko sa k jeho
hviezde dostaneme.
Pre priblíženie jeho osobnosti čitateľskému publiku
záleských novín si so zvolením autorky dovolíme publikovať text Xénie Jarovej v rozhovore s myšlienkami
Romana Bergera. Nájdete ho na sociálnych sieťach Občianskeho združenia Naše Zálesíčko.
Peter Derevenec

Malý Dunaj, Šúrsky kanál, lesná cestička k štrkovisku či Totemova lúka. To zďaleka nie sú všetky možnosti na prechádzku v Zálesí a jeho
najbližšom okolí. Navštíviť prírodu je možné za istých podmienok aj v čase zákazu vychádzania. V ankete sme sa tentokrát preto spýtali
na vaše tipy. Záleská príroda totiž ponúka veľa oku lahodiacich scenérií i nenáročných trás. Pozrite si, čo odporučili miestni.
Barbara B., 45 rokov: Som Malinovčanka a
už 16 rokov chodím na „túlačky“ popri Malom Dunaji. Moja obľúbená trasa bola popri
Domkoch v protiprúde rieky, odkiaľ si veľmi
rada nosím divé kvietky do vázičky. Odkedy je
vybudované Korzo Zálesie, častá prechádzka
vedie z Malinova práve tam. Keď si odmyslím
adrenalín z preskakovania zábradlia, v okamihu, kedy zbehnem briežok, som okamžite v
inom prostredí. Tam, kde pokojne tečie voda,
na nej kačky a labute, a moja myseľ sa uvoľní
pokojom.
Ingrid T., 42 rokov: Srdcu najbližšie sú mi
na prechádzku priľahlé lesíky. Od prvej vlny
pandémie tam rada jazdím aj bicyklom – či už
smerom do Ivanky pri Dunaji, Mosta pri Bratislave, alebo do Bernolákova. V rámci prechádzok rada zájdem aj k lávke a promenáde
na konečnej autobusov. Zálesie je pre mňa
malebná komunitná obec mimo ruchu veľkomesta s ľuďmi, ktorí majú veľké srdce.
Jana Z., 58 rokov: Najčastejšie si robíme s
deckami naše tzv. „kolečko“ okolo Šúrskeho
kanála, prípadne zájdeme až na Zelenú vodu.
Pre mňa osobne je však najkrajšia trasa smerom k „Rusovi“ cez lesy, ktoré sú všade naokolo. Samozrejme, dá sa ísť aj na bicykli, keď
chce človek zájsť ďalej.
Ľuboš N., 43 rokov: Najkrajšia prechádzka
okolo Zálesia je po vode. Od Korza po priehradu v Novej Dedinke (určite jeden z najkrajších
úsekov Malého Dunaja) splavíte tých šesť kilometrov za hodinku (a aj s nafúknutím a neskôr
zložením kajaku to zvládnete do dvoch hodín
počas pauzy medzi stretnutiami). Pokiaľ vás
splavovanie neláka, veľmi odporúčam na bicykli trasu cez polia poza Malinovo. Cestička
vás zavedie cez most ponad priehradu (rov-

nakú ako som odporúčal vyššie), pokračujte
po poľnej ceste do Novej Dedinky a vráťte sa
odtiaľ po cyklotrase cez Bernolákovo. Cestou
máte niekoľko bufetov a aspoň dve zmrzlinárne.

Lucia K., 38 rokov: Často chodíme na prechádzku do lesa pri povodí Malého Dunaja,
kde sa vyvenčí aj náš pes. Takto je možné
dôjsť pešo zo Zálesia k totemom, na bicykli
aj do okolitých dedín. Prechádzky k jazerám
Zelená voda alebo ivanskému jazeru sú tiež
naše obľúbené. Tešíme sa z krásnej lesnej lávky nad potokom, ktorá spája Zálesie s Ivankou
pri Dunaji.
Lucia M., 33 rokov: V tomto jarnom období, keď sa celá príroda pripravuje na príchod
mláďat, sa snažíme aj s deťmi byť čo najtichšími a najohľaduplnejšími pozorovateľmi
krásnej záleskej prírody. Momentálne najviac
obľubujeme chodník popri Bielej vode, ktorým sa dá prejsť od Šúrskeho kanála až po
lávku do Ivanky. Druhá úžasná prechádzka
je presne opačným smerom, popri Šúrskom
kanáli smerom na Most pri Bratislave. Chvíľku
síce musíte vyjsť na pole, ale potom sa napojíte opäť na lesnú cestu a dostanete sa až ku
„Dvom mostom“, na miesto, kde sa Šúrsky
kanál vlieva do Malého Dunaja. Na druhom
konci Zálesia zase často chodíme od majáka
po Korze smerom k lodenici. No a určite nesmiem zabudnúť na záleskú poľovnícku chatu a od nej prechádzky popri Malom Dunaji –
okolo „včelára“ až k Totemovej lúke ivanských
trampov.
Miro K., 43 rokov: V tomto období sa vyhýbame aj prechádzkam v prírode, keďže je
problém sa vyhýbať kontaktu aj vonku. Deti
sa vetrajú skôr doma na záhrade. Z času na

ANKETA

Anketa: Kam na prechádzku? Tieto miesta v Zálesí odporúčajú miestni

čas sa ale s deťmi prejdeme aspoň k Zelenej
vode alebo popri futbalovom ihrisku buď k
Šutrovke, alebo k pumptracku za Jaseňovou
ulicou. Zatiaľ sa utešujeme, že sa už v dohľadnej dobe budeme môcť so susedmi normálne
porozprávať a podávať si ruky bez podvedomých výčitiek či nerobíme niečo rizikové.

Miroslav K., 52 rokov: Do Zálesia sme sa prisťahovali presne pred dvomi rokmi. Jedným
z hlavných dôvodov prečo práve sem, je malebná príroda v okolí a nespočetné množstvo
možností na prechádzky a cyklistické túry.
Práve v minulom roku bolo dokončené záleské korzo, ktoré ponúka milú prechádzku
k lodenici a verím, že po skončení pandémie
bude jeho využitie všestrannejšie. Veľmi radi
chodíme s rodinou na Zelenú vodu a ivanskú
Štrkovku. Pre nás je zaujímavá a veľmi príjemná trasa po hrádzi kanála a ďalej cestičkou cez
lesík popri poli a k futbalovému ihrisku.
Tomáš H., 37 rokov: Milujem okolie mŕtveho
ramena. Minule som sa bol prejsť od Totemovej lúky popri vode a našiel som zopár miest
na odpočinok, nielen pre vodákov. Škoda len,
že sa tam začali rozmáhať nie práve legálne
stavby rôznych rekreačných chatiek. Spomínaná Totemova lúka je čarovná, určite odporúčam jej návštevu – za dodržania pravidiel,
ktoré si trampovia určili.
Roman Ž., 44 rokov: Páči sa mi celé Zálesie.
V okolí je naozaj veľa možností, kam zájsť.
Ak chcem vidieť život idem do centra, a ak
chcem vidieť poriadny život, tak sa vyberiem
napríklad k Totemovej lúke. Odtiaľ popri Malom Dunaji naspäť do Zálesia, i keď sú tam
nelegálne prekážky. Alebo rád zájdem na prechádzku okolo štrkoviska Zelená voda.
Henrieta Mihalková

Základná škola v Zálesí
okrem iného, zabezpečenie kvalitného a
dostupného vzdelania.
Obecné zastupiteľstvo si uvedomuje túto
skutočnosť a preto už viackrát schválilo
zámer na kúpu vhodného pozemku pre
vybudovanie základnej školy pre obec
Zálesie.

HURÁ, UŽ SA TO BLÍŽI!
Chystá sa veľká vec
Na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa
konalo dňa 24.2.2021, poslanci jednomyseľne schválili zámer na začatie
obstarávania pozemku pre obec Zálesie
vhodného na výstavbu základnej školy
v súlade s podmienkami určenými v na
to zriadenej komisii a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Týmto
ustanovením zriadená komisia zasadala
dňa 10. marca 2021, kde sa prediskutovali pracovné verzie materiálov potrebné
pre hľadanie vhodného pozemku na výstavbu. Podmienky účasti sme sa snažili
zredukovať natoľko, aby hľadanie bolo
dostupné pre čo najširšiu verejnosť, samozrejme, všetko v medziach zákona.

Na obecnom úrade bude k dispozícií pracovník, ktorý pomôže všetkým, čo by sa
chceli zapojiť.
V priebehu mesiaca máj 2021 budú zverejnené podmienky, ktoré by mal spĺňať
pozemok pre tento projekt. Predkladanie ponúk bude možné až do konca
augusta 2021. Následne sa ponuky vyhodnotia. Po vyhodnotení sa uzavrie s
úspešným uchádzačom kúpna zmluva,
a my budeme zase o krok bližšie k našej
vysnívanej škole.
MÁTE TIP NA VHODNÝ POZEMOK?
Vedeli by ste obci ponúknuť alebo odporučiť vhodný pozemok na školu?
Prosíme,
kontaktujte
niektorého
z poslancov alebo pána starostu.
Andrej Klimo, poslanec OZ Zálesie

Elektronickú verziu novín nájdete aj na adrese: www.novinyzalesie.sk
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Vzdelanie je investíciou do budúcnosti
našej krajiny. Obec Zálesie sa nachádza v
Bratislavskom kraji, ktorý je najrozvinutejším regiónom Slovenska. Bratislavský
kraj je taktiež poskytovateľom množstva
pracovných príležitostí. Preto je tento
kraj atraktívnym miestom pre nových
obyvateľov, ktorí sa sem sťahujú za lepšími možnosťami. S prílevom nových obyvateľov pozorujeme mnohé sprievodné
javy, a to napríklad dynamickú výstavbu, demografické zmeny, zahusťovanie
územia a enormný tlak na nedostatočnú
verejnú infraštruktúru. Naša obec má
spojený školský obvod s Ivankou pri Dunaji, kde naše deti navštevujú Základnú
školu M.R. Štefánika, ktorá už praská vo
švíkoch. Súčasťou modernej obce, ako
aj predpoklad nárastu mladých rodín je
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Minulosť, prítomnosť a budúcnosť futbalu v Zálesí
ŠK Sokol Gešajov
Činnosť ŠK Sokol Gešajov bola a aj vždy
bude spojená s túžbou vybudovať v dedinke Zálesie priestor na športovanie –
ihrisko. Pre túto hlavnú myšlienku boli
aj kluby ŠK Sokol Gešajov zakladané.
Gešajovská mládež nemala kde tráviť svoje voľné chvíle,
a tak sa hŕstka chlapcov rozhodla založiť Športový klub
a vybudovať ihrisko, kde by sa mládež mohla stretávať.
V zachovaných písomnostiach z roku 1947 sa píše:
- tunajšia mládež je prevažne robotnícka a roľnícka, svoje voľné chvíle trávi v miestnom hostinci, kde sa oddáva
hre v karty a tiež požívaniu alkoholu. V snahe odstrániť
tento nepekný a nemilý zjav, hŕstka chlapcov na radu
starších, založila Športový Klub.
Športový klub Geššayov bol založený valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 22. júna 1947 v Štátnej ľudovej škole v Geššayove. Zakladajúcimi členmi boli: Križo
Kamil, Faktor Ján, Kotvas Filip, Bačko Rudolf, Drška Vladimír, Pastva Jozef, Cingel Urban, Podmanický Štefan,
Podmanický Emil, Repka Milan, Vallo Vladimír, Fondrk
Štefan, Podmanický Jozef ml., Podmanický František,
Jančula Ondrej, Jančula Martin, Ryba Jozef, Chovanec
Jozef. Účelom spolku bolo pestovať šport a to futbal, atletiku, hádzanú, tenis, vodné športy, box, volejbal, pingpong, zimné športy, ľadový hokej.
Hneď na zakladajúcom valnom zhromaždení sa členovia uzniesli, že ŠK bude žiadať prídel pôdy na vybudovanie futbalového ihriska. Tak sa aj stalo a výmerom
3931/1949 im bola Povereníctvom pôdohospodárstva a
pozemkovej reformy v Bratislave pridelená pôda. Mohlo
sa začať s prácami na vybudovaní ihriska. V ŠK prevažoval hlavne futbal. Tunajší tím organizoval a zúčastňoval
sa na zápasoch v okolitých dedinách Malinovo, Most pri
Bratislave, Ivanka pri Dunaji, Čataji atď. ŠK nezaháľal
ani v kultúrno spoločenskej činnosti v obci. Divadelný
krúžok ŠK už päť mesiacov od založenia klubu podľa
zachovalých písomnosti uviedol v Eberharde divadelné
predstavenie „STRATENÁ“ drámu v 4. dejstvách, žiadal
dotácie na vybudovanie javiska v kultúrnom dome. Taktiež organizoval dedinské zábavy. V roku 1948 na základe
úradnej správy SSR – FO Západoslovenskej župy ŠK Geššayov si pozmenil názov na ŠK Sokol Gešajov.
Všetko fungovalo až do roku 1974. V tomto roku boli v

ženatí , ktorý sa dodnes teší veľkej obľube.
Ďalšia zmena nastala v roku 1990. Na základe rozhodnutia ONV a zrušení HTÚP sa vrátila možnosť zriadenia
ihriska na pôvodnom mieste, ktoré bolo ŠK Sokolu Gešajov pridelené už v roku 1949. Tejto príležitosti sa znovu chopila skupina mladých ľudí inklinujúcich k športu
pod vedením p. Slivoňa Štefana ml. a dňa 26. októbra

katastri obce Zálesie prevedené pozemkové úpravy pre
JRD Československo-maďarského priateľstva v Malinove
a na základe týchto úprav bolo ihrisko pri lese začlenené
do honu JRD (závlaha) a nové zriadené v strede dediny
za domami na Starobystrickej ulici. Činnosť ŠK sa utlmila. To sa však nedá povedať o činnostiach a živote na
ihrisku. Ihrisko bolo miestom stretávania sa mládeže z
celej dediny. Každý deň sa hral futbal, volejbal, vybíjaná.
Tu sa začal organizovať tradičný hodový turnaj slobodní-

ganizovať aj niekoľko Štefanských zábav, a samozrejme,
hodových zápasov.
Zálesie sa nám rozrástlo. Prisťahovalo sa veľa nových
rodín s malými deťmi, ale hlavne veľa podporovateľov
športu. Spoluprácou ŠK Sokol Gešajov, Atletiko Zálesie, obcou Zálesie a dobrovoľníkov sa začala nová etapa
budovania športového zázemia v našej obci.

2005 založila ŠK Sokol Gešajov – nezávislú organizáciu
pokračujúcu v tradícií bývalého ŠK Sokol Gešajov. Jedna z úloh na ustanovujúcej schôdzi bola – vyriešenie
pôvodného ihriska po majetkopránej stránke. S touto
úlohou sa trápime dodnes, nakoľko sa nám ju zatiaľ podarila splniť len na 50 %. Z pôvodnej výmery máme len

polovicu. Slovenské príslovie hovorí: kto neskoro chodí,
sám sebe škodí. Kde sa dalo sme zasiali trávu a v rámci
svojich možností vytvotril aspoň akú takú plochu pripomínajúcu ihrisko. Popri plnení tejto úlohy sa ŠK aktívne
zapájal do kultúrno spoločenského života v obci Zálesie.
Po DHZ sme prebrali štafetu organizovania jednej z najpopulárnejších akcií v Zálesí - MDD.Podarilo sa nám zor-

Renáta Brincková
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ŠPORT

Nová etapa športu
alebo ŠK Atletiko Zálesie
Nový, malý športový klub v malej dedinke Zálesie na okraji hlavného mesta Bratislava prináša deťom už štyri
roky zážitky. Vznikol ako spontánny
nápad šiestich otcov pri diskusii ako priniesť deťom
do dediny šport. Futbal má v dedine veľkú tradíciu, jej
nositeľom je ŠK Sokol Gešajov. V Zálesí vyrástlo veľa
skvelých futbalistov, dovolíme si menovať Jozefa Jurigu,
bývalého hráča ŠK Slovan Bratislava (počas najväčších
klubových úspechov) a reprezentanta Slovenska. Zálesie je dnes do počtu obyvateľov dedina s najväčším počtom tu žijúcich vrcholových futbalistov (či už bývalých,
alebo stále aktívnych). Aj toto nás podporilo v hľadaní
histórie futbalu v obci, kde sa v minulosti futbal hrával, kde bolo alebo je futbalové ihrisko a aké sú mož100 - 95 - 5 - 20

VEĽKÁ VĎAKA, ŠK Atletiko Zálesie
Patrik Vaško

Malí futbalisti ďakujú za podporu
2 % zaplatenej dane na verejnoprospešný
účel môžu poukázať do 30. marca fyzické
osoby – podnikatelia, právnické osoby a
do 30. apríla zamestnanci.
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ATLETIKO ZÁLESIE

Občianské združenie, Šk Atletiko Zálesie využíva
prostriedky z 2 % na financovanie chodu športového klubu pre deti, nákup športových potrieb a budovanie infraštruktúry.
V roku 2020 sme práve z 2 % dokázali finacovať nákup nových šatní, schodiska, úpravu zázemia šatní,
zabezpečili sme komplexnú starostlivosť o ihrisko,
začali projekt inštalácie osvetlenia a ďalšie činnosti.
Ponúkame športovú a pohybovú prípravu pre deti v
školskom a predškolskom veku každý deň v týždni
pre ich zdravší životný štýl.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá, ĎAKUJEME.
100 - 95 - 5 - 20
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nosti. Ihrisko sa našlo „horko ťažko“, do roku 2017 ním
bolo neorané pole s dvoma vytŕčajúcimi konštrukciami
brán. Po dohode s ŠK Sokol Gešajov a obcou sa začala písať nová história. Rodičia s deťmi nadšene prijali
novú príležitosť na rozvoj pohybovej kultúry.
Ďalším krokom bola vízia a plán, veľký plán. Začali sa
získavať základné finančné prostriedky na vybudovanie
nového futbalového ihriska. Postupne dobudovávame
celý komplex ihriska o potrebnú infraštruktúru, aby
mali naše deti čo najlepšie podmienky na športovanie.
Klub má cez 80 detí zapojených do pravidelných tréningov, ktoré sa konajú dva alebo trikrát do týždňa podľa
vekovej kategórie.
Najmladšie deti
máme už od škôlky. Najstaršie deti
navštevujú druhý
stupeň základnej
školy. Naším cieľom je motivovať
deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k
športu. Hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu
a samotnej hry. Učia sa spolupracovať v tíme, rozhodovať sa v rôznych situáciách, rozvíjajú si komunikačné
schopnosti a celkovo kognitívne funkcie. Náš tím sa
neustále zväčšuje, podarilo sa nám zrealizovať aj novinku a prinášame možnosť športovať dievčatám v tčisto
v dievčenskom tíme s trénerkou. Veríme, že aj týmto
článkom prilákame viac dievčat. Futbal nie je len o súbojoch, prudkých strelách, môže to byť „tanec“ s loptou
a čokoľvek iné čo patrí k pohybu.
Udržanie súťažného športu pre deti a mládež v obci je
pre nás dôležité. Radi by sme priniesli aj nové možnosti
športovania v iných oblastiach.

Futbal v Zálesí je späť, vrátili sa „neúprosné“ obecné
derby medzi okolitými dedinami. Naše tímy hrajú ligové súťaže Slovenského futbalového zväzu a zúčastňujú
sa turnajov doma i v zahraničí. Víkend počas sezóny už
posledné dva roky patril futbalu. Každý druhý víkend
viali domáce vlajky na ihrisku v Zálesí, kam súperi nechodia pre body, ale musia o ne bojovať a verte, že už je
na čo sa pozerať.
Občianske združenie Atletiko Zálesie nie je len o futbale. Hudba, zábava, príjemná atmosféra, krásne dámy
a nahodení páni to boli dva úspešné ročníky plesu Atletiko Zálesie. Súťaže, tombola, občerstvenie ale predovšetkým dobrá nálada, to boli jesenné Záleské penalty.
Mikulášske posedenie detí a rodičov klubu uzatvárali
pravidelne kalendárny rok. K veľkej radosti sa nám podarilo zorganizovať športový kemp počas letných prázdnin. Vybudovaná spevnená cesta k ihrisku od Ivanskej
ulice sa stala doslova voľnočasovým „bulvárom“. V neposlednom rade, ak je to možné, podpora charitatívnych
zbierok, ktoré pomáhajú ľuďom v ťažkých situáciách.
Futbal v Zálesí BOL, JE a BUDE vďaka spolupráci, komunikácií a podpore. Údržba ihriska stojí nemalú námahu
a tisíce eur každý rok bez ohľadu na to, či sa na ihrisku
hrá alebo nie.
Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým futbal v Zálesí žije.
Menoslov by bol veľmi dlhý ale vedzte, že každému jednému, osobám alebo organizáciám nejde o menovku,
ale podporu dobrej veci a tým aj budúcnosti.
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ZÁLESIE V ROKU 1974 NA FOTOGRAFIÁCH

Dom na Terchovskej ulici. Počas vojny
a krátko po vojne tu bol obchod
so zmiešaným tovarom

Pohľad do dvora na Malinovskej ulici

Dom na ulici Ku gaštanu

Šopa s prístreškom pre voz a poľnohospodárske stroje – ulica Malinovská

Pohľad na gazdovský dvor - ulica Malinovská. Vľavo je vidieť sušiareň na kukuricu

Pohľad na gazdovský dvor
- ulica Ku gaštanu

Milí Zálesáci, čo poviete na krásne fotky zachytávajúce Zálesie v roku 1974? Originály sú uložené v súkromnej zbierke, ale totožnosť
fotografa, žiaľ, nie je známa. Ktovie, možno sa nám časom podarí vypátrať, kto to bol. V každom prípade mu patrí veľká vďaka, lebo
starých fotiek zachytávajúcich domy, budovy a objekty zo Zálesia mnoho nie je. Asi aj preto, že práce na poliach a gazdovstvách
bolo neúrekom a nebol čas na takého „zábavky“. Keď sa mi snímky dostali do rúk, neboli označené žiadnym popisom. Zadná strana
obsahovala len vytlačený dátum, podľa ktorého sme ich mohli datovať. Niektoré sa podarilo identifikovať ľahko, iné dlhšiu dobu
ostali nespoznané a zopár doteraz odoláva mojim snahám o ich presnú lokalizáciu. Pri návštevách starších občanov im ukazujem
fotky i dokumenty, ktoré sa mi zatiaľ podarilo archivovať, debatujeme o Zálesí, zbieram informácie a pri neznámych fotografiách
mi zavše pomôžu spoznať dotyčných ľudí či konkrétne miesto. Tak to bolo aj pri tejto sérii fotografií. Je zaujímavé, že niekedy nájdem u Zálesákov aj fotky, ktoré mi nevedia popísať, ale iní starší občania z dediny to vedia. Potom šťastný opätovne navštevujem
majiteľov fotiek a s radosťou ich informujem o mojich zisteniach. Naozaj som úprimne rád každej novej historickej fotke, ktorú mi
majiteľ dovolí archivovať a chcel by som povzbudiť obyvateľov, aby sa mi ozvali, ak majú niečo zaujímavé zo Zálesia. Uchovajme
históriu pre budúce generácie. A nezabudnime, že za dva roky tu máme 100. výročie založenia obce a tieto uchované materiály
výborne poslúžia pre vydanie knižky, pamätnej brožúrky, aj pri realizácii slávnostnej výstavy.
Andrej Meško, historiazalesie@gmail.com
Pozn. redakcie: Autor nie je historik ani vedecký pracovník. Text je výsledkom práce nadšenca pre obecnú históriu.

HISTÓRIA
Drevená šopa, ktorá nechýbala na žiadnom
gazdovskom dvore – miesto nezistené

Maštaľ pre zvieratá - miesto nezistené

Dom na Dolnomajerskej ulici

Maštaľ na Dolnomajerskej ulici. Vznikla ešte
za čias Apponyiho, keď neexistovalo Zálesie

Pomocník pri poľnohospodárskych prácach.
Dopravník ku mláťačke – tzv. „elevátor“

Pohľad na Terchovskú ulicu

Pohľad na novú výstavbu
na Starobystrickej ulici

Tzv. Uríčkova stará vŕba na Poľnej ulici.
Často bola miestom stretávania a randenia
mladých

Elektronickú verziu novín nájdete aj na adrese: www.novinyzalesie.sk
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Detail - gazdovský dom na ulici Ku gaštanu
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KALENDÁR VÝVOZOV

Kalendár vývozov všetkých odpadov v obci Zálesie na rok 2021
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BIO ODPAD
KOMUNÁLNY ODPAD - TÝŽDENNÝ CYKLUS - PÁRNY AJ NEPÁRNY TÝŽDEŇ
KOMUNÁLNY ODPAD - DVOJTÝŽDENNÝ CYKLUS - LEN PÁRNY TÝŽDEŇ
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