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Aj tento rok sme zažili festival divadla, čítajte na str. 4

Milí čitatelia,
po dlhšom čase sa skupina spoluobčanov rozhodla zrealizovať obecné noviny s cieľom priniesť Vám informácie zo života
obce za rok 2015.
V mojom príspevku chcem venovať pozornosť niektorým pripravovaným projektom, ale aj existujúcim problémom. Jedným
z nich je rekonštrukcia mosta zo Zálesia do Malinova. 24. februára 2015 Okresný úrad pre cestnú dopravu a komunikácie v
Senci uzavrel tento most kvôli porušenej statike a celkovému havarijnému stavu. Stavenisko mosta bolo 09.06.2015 odovzdané dodávateľovi s tým, že rekonštrukčné práce budú trvať podľa zmluvy 16 týždňov. Treba zdôrazniť, že na mieste starého
mosta vzniká úplne nový s rozšírenou vozovkou a pribudne aj chýbajúci chodník pre chodcov a cyklistov. 9. októbra 2015
stavbári mosta finišovali s jeho armovaním a debnením, ktoré je potrebné urobiť pred finálnym betónovaním. Posunutý
termín dokončenia sa blíži a verím, že most bude v novembri 2015 odovzdaný do skúšobnej prevádzky.
Na základe výzvy Ministerstva školstva SR na rozšírenie kapacít materských škôl sme požiadali o dotáciu na výstavbu novej materskej školy s dvoma triedami pre 50 detí formou „modulov“. Po dobrých skúsenostiach
z iných obcí sme sa rozhodli pre tento systém technológie kvôli rýchlosti a súčasne dobrej kvalite zrealizovaných stavieb.
Boli sme úspešní a získali sme dotáciu vo výške 190 000 Eur. V čase prípravy sa však udiali nepredvídateľné skutočnosti.
Utečenecká kríza si vyžiadala stiahnutie všetkých výrobcov a dodávateľov modulových stavieb do Nemecka na urýchlené
vybudovanie azylových domov. Postaviť modulárnu škôlku v stanovenom termíne do konca roka 2015 by tak nebolo možné,
preto sme požiadali Ministerstvo školstva o zmenu konštrukčného systému. Žiadosť bola v týchto dňoch schválená a intenzívne pripravujeme podklady pre nové verejné obstarávania.
Priaznivejšia je situácia s úpravou verejného priestranstva za kultúrnym domom, kde finalizujeme rozľahlý prístrešok,
ktorý bude slúžiť ako trhovisko a multifunkčný priestor. Toho času prebiehajú terénne úpravy blízkeho okolia.
Ukončené boli dohody na umiestnenie lávky cez Bielu vodu a v sobotu 10.10.2015 sa uskutočnilo trasovanie prístupového
chodníka a osadenie základových pätiek pre budúcu lávku.
Nádejní basketbalisti sa dočkali basketbalového koša na ihrisku pri Obecnom úrade, o realizáciu ktorého sa postarali naši
hasiči a páni Peter Selecký a Štefan Slivoň. Ďakujeme.
V spolupráci s občianskym združením Naše Zálesíčko a ďalšími dobrovoľníkmi pripravujeme projekty pre plánovacie obdobie 2014-2020, o ktorých Vás budeme spoločne informovať v ďalšom vydaní obecných novín.

Jozef Meško
starosta obce
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PRIESKUM O STAVE TRVALÉHO POBYTU OBČANOV V ZÁLESÍ
Takmer dennodenne počúvame o nedostatku financií v obciach na budovanie
občianskej vybavenosti a
infraštruktúry. Značnú časť
príjmov obce tvoria podielové dane, ktoré obec získava
zo štátneho rozpočtu. Z čoho
sa podielová daň vypočítava,
si môžete prečítať nižšie. Z
uvedeného jednoznačne vyplýva, že základ pre výpočet
podielových daní je závislý
na počte obyvateľov s trvalým pobytom v obci. Aká
je samotná situácia v našej
obci Zálesie a aké sú nielen
finančné straty, ktoré súvisia s problematikou trvalého pobytu bol dôvod, prečo
som sa rozhodla uskutočniť
prieskum k uvedenej téme.
Ulica
Bazová
Cintorínska
Dlhá
Dolnomajerská
Domky
Družstevná
Hornozelenická
Ignáca Gešaja
Ivanská
Jaseňová
Jazerná
Jagerňa
Konečná
Krátka
Krížna
Ku gaštanu
Lesná
Lipová
Lúčna
Malinovská
Muškátová
Obilná
Okružná
Poľná
Pri kríži
Starobystrická
Stredná
Siladická
Slnečná
Terchovská
Tichá
Topoľová
Turčianska
Veselá
Za záhradami
Záhumenná

Celkom

Počet
občanov
s TP
9
5
41
56
42
18
39
56
9
0
0
0
11
27
27
15
46
6
11
379
164
12
20
173
40
172
45
37
19
272
15
11
31
34
46
4

1892

Podľa čoho sa vypočítava podielová daň?
a) Podľa počtu obyvateľov obce s trvalým
pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 %
prepočítaných koeficientom nadmorskej výšky
stredu obce.
b) Podľa počtu obyvateľov obce s trvalým
pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendár neho roka prepočítaného
koeficientom v závislosti od zaradenia obce do
veľkostnej kategórie.
c) Podľa počtu žiakov (detí) základných
umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy
a školského zariadenia.
d) Podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili
vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na
území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Počet
občanov
bez TP
13
3
33
0
7
0
13
21
12
15
9
1
5
28
23
2
8
6
18
61
59
11
27
33
12
10
15
5
6
29
12
8
12
2
23
0

542

Spolu
22
8
74
56
49
18
52
77
21
15
9
1
16
55
50
17
54
12
29
440
223
23
47
206
52
182
60
42
25
302
27
19
43
36
69
%4

2434

Neprihlásení
občania (%)
59,09
37,50
44,59
0,00
14,29
0,00
25,00
27,27
57,14
100,00
100,00
100,00
31,25
50,91
46,00
11,76
14,81
50,00
62,07
13,86
26,46
47,83
57,45
16,02
23,08
5,49
25,00
11,90
24,00
9,60
44,44
42,11
27,91
5,56
33,33
0,00

22,27

V čase od marca do konca septembra
2015 som uskutočnila prieskum o prihlásených a neprihlásených obyvateľoch
našej obce. Do prieskumu boli zahrnuté
všetky obydlia. Evidencia obyvateľstva,
ktorá bola pre prieskum východisková,
je denne živá – ľudia sa odhlasujú, prihlasujú, rodia, aj nás opúšťajú. Uvádzané čísla sú tak aktuálne k 30. 9. 2015.
V obci je niekoľko domov, kde sa nepodarilo určiť počet osôb v domácnosti, preto boli započítané dve osoby. Z
celkového počtu 786 domov v Zálesí je
541 domácností, kde žije minimálne
jedna osoba s trvalým pobytom. V 125
prípadoch ide o domy skolaudované
a obývané, ale ani jeden občan z tejto
domácnosti nemá hlásený trvalý pobyt. V obci je 36 neobývaných a 84 neskolaudovaných domov. Veľká časť neskolaudovaných domov je obývaných.

V obci sa nachádza 45 bytových domov, resp. rodinných domov s
viac ako jednou bytovou jednotkou. Celkový počet bytov je 147.
Výsledkom prieskumu k 30. 9. 2015 je, že v obci Zálesie žije
celkom 2434 obyvateľov, z toho je 1892 občanov prihlásených k trvalému pobytu a 542 neprihlásených, čo je 22,27%.
Čo z toho vyplýva? Pre ilustráciu uvádzam, že na základe počtu obyvateľov s trvalým pobytom ku koncu roka 2014 sme do rozpočtu obce
dostali zo štátneho rozpočtu 215 433€, teda celkovo 43% z celého príjmu obce. Na počet neprihlásených občanov by sme v tomto roku
dostali ďalších 68 292€, čo je takmer o 31,7% viac ako doteraz. Táto
suma by mohla zabezpečiť napríklad úpravu podstatnej časti Terchovskej ulice, úpravu križovatky I. Gešaja – Malinovská a podobne.
Súčasný stav nám, bohužiaľ, dovoľuje realizovať len čiastkové investície.
Prečo je pre obec dôležité, aby tu žijúci obyvatelia boli prihlásení
k trvalému pobytu?
Milí spoluobčania, obec tvoríme my všetci, čo tu žijeme. Kvalita
služieb závisí aj na našom osobnom prístupe k danej problematike.
Chápem, že sú to mnohokrát i objektívne dôvody, pre ktoré nie je
možné sa prihlásiť k trvalému pobytu (napr. kvôli nepostačujúcej kapacite predškolských a školských zariadení), ale pokiaľ ide o dôvody
malicherné, popremýšľajte a zvážte svoj postoj. Pomôžme si vzájomne tým, čo nám umožňuje rozpočtová legislatíva a čo je bez iných
vplyvov dostupné. Nezabúdajte, že sa súčasne stávate aktívnymi voličmi a môžete spolurozhodovať o živote obce. Žijeme na spoločnom
území, ktorému hovoríme DOMOV, o ktorý sa okrem nás a našich
vlastných iniciatív a príspevkov nikto iný nepostará. V prípade, že
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chcete prispieť k riešeniu veci, ale nemôžete to
urobiť prihlásením sa k trvalému pobytu, máte
možnosť podporiť obec vlastnými prostriedkami. Na obecnom úrade je k dispozícii darovacia zmluva, ktorou môžete obci darovať akúkoľvek sumu na účel, ktorý si sami vyberiete.
Ak ste sa rozhodli prihlásiť sa k trvalému pobytu, všetky potrebné informácie nájdete na
stránke www.obeczalesie.sk, alebo osobne u
pani Čechovej na obecnom úrade počas stránkových hodín.
Na záver mi dovoľte touto cestou sa poďakovať všetkým, ktorí mi s prieskumom pomohli,
predovšetkým pani Čechovej z obecného úradu, správcom bytoviek a niekoľkým dobrovoľníkom.
Martina Dobrovodská
poslankyňa a autorka prieskumu

ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV
OBCE ZA ROK 2015
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NAŠI ŠKÔLKARI
Pred 48 rokmi (2. septembra 1967)
prešli deti po prvý raz prah vtedy ešte základnej školy v Zálesí,
ktorá prichýlila nielen školákov,
ale aj tých najmenších obyvateľov
našej obce, škôlkarov. Ťažko sa
dá vyjadriť, koľko peňazí a úsilia
to stálo a čo všetko sa zmenilo od
onoho prvého až po dnešný deň
pôsobenia školy a kto všetko prispel
k tomu, aby sa v jej priestoroch
deti cítili čo najlepšie a hlavne,
aby školu navštevovali s radosťou.

vyrábané pedagógmi doma po
večeroch. Tradičnú metodiku
výchovy a vzdelávania nahradil
pred niekoľkými rokmi Štátny
vzdelávací program ISCED 0,
ktorý si každá materská škola
doplnila – podľa svojho špecifického zamerania – vlastným
programom vzdelávania Zálesáčik. Obe triedy sme vybavili
počítačmi, tabletmi a novými
televízormi. Bez toho sa už dnes
moderné vzdelávanie nezaobíde.

Nechcem na nikoho a na nič zabudnúť, preto iba v skratke zhodnotím posledné desaťročie. Prvé,
čo nám pri exteriéroch škôlky v
Zálesí udrie do očí, je školský dvor.
Vysadili sme tuje, vybudovali kopec pre zimné i letné radovánky,
vysiali trávnik, zakúpili drevené
domčeky so šmýkačkami, drevené
pomôcky na cvičenie, preliezačky,
hojdačky a rôzne náradie na hry,
postavili sme pieskovisko a altánok.
Pri ohnisku s chodníkmi a s novými lavičkami pre dospelých, v parčíku s jazierkom sa stretávame na
spoločných podujatiach s rodičmi.

Tešíme sa na plánovanú výstavbu
dvoch nových tried, lebo detí v obci
rapídne pribúda. Materská škola v
Zálesí sa rozrastie nielen kapacitne,
ale i kultúrou prostredia a súčasnými vzdelávacími postupmi. Na záver chcem zdôrazniť: jediné, čo sa
v našej materskej škole nezmenilo,
je stále dobrá spolupráca s vedením
obce a s usilovnými rodičmi, ktorí
nám vždy radi a ochotne pomáhajú.

Budova škôlky si pamätá veľa. Potrebovala nevyhnutné radikálne
zmeny, nielen kozmetické úpravy.
Vymenili sme staré okná za plastové so sieťkami proti hmyzu, staré vykurovacie plynové kotle za
nové a úspornejšie, čiastočne sme
dali opraviť poškodené a opadané
omietky a vymurovali sme čelnú stranu budovy. Prestavali sme
umyvárne a doplnili bojlermi na
ohrev vody. Zásadnými zmenami
prešlo aj zariadenie kuchyne a zastaraná elektroinštalácia celej budovy.
Nevyhnutné bolo vymeniť v triedach nábytok, aby vyhovoval súčasným potrebám detí. Kúpili
sme nové ležadlá, matrace, posteľnú bielizeň. Pribudlo množstvo moderných učebných pomôcok, ktoré nahradili pomôcky

Hana Hammerschmiedtová
riaditeľka MŠ v Zálesí

1942

2015

“Všetko, čo naozaj potrebujem
vedieť, som sa naučil v materskej
škôlke.”
Robert Fulghum

spoločenský život/kultúra
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE NAŠE ZÁLESÍČKO
Nie je to tak dávno, čo
Zálesie tvorili tri ulice
s krčmou uprostred,
kaplnka, park zívajúci
prázdnotou a potraviny. Kultúrne vyžitie
obce pozostávalo z hodového futbalu
v lete a štefanskej zábavy v zime. Niet
divu, že mladí ľudia prahnúci po kultúrnych zážitkoch odchádzali hľadať
kultúru inde. Odvtedy nám pribudlo
niekoľko rokov, zopár ulíc, množstvo
nových obyvateľov a s nimi aj potreba
vytvoriť kultúrne zázemie našej obce.
Z tejto potreby sa v roku 2013 zrodilo
občianske združenie Naše Zálesíčko.
Tvorí ho 35 aktívnych dobrovoľníkov,
pripravených podporovať kultúrny život Zálesia. Obec je mladá a nedisponuje hodnotnými kultúrnymi pamiatkami či bohatou históriou, preto je na
nás, aby sme si miesto pre život zatraktívnili, aby sme vybudovali priestory pre zábavu, šport, umenie a hravé
vzdelávanie našich detí. Naše Zálesíčko je miesto, kde sa rodia nápady, kde
sa s nadšením realizuje každá myšlienka smerujúca k zlepšeniu, skrášleniu a
skultúrneniu spoločného prostredia.
Sme tu, aby sme prostredníctvom rôznych projektov rozvíjali komunitný
život, formovali kultúrne a morálne
povedomie občanov a zveľaďovali naše
okolie. Čistíme Malý Dunaj, staviame
Záleský maják, štartujeme Záleskú maringotku, organizujeme hudobno-divadelný festival Záleská divadelná púť
a podieľame sa na mnohých aktivitách,
ktoré nás združujú, zoznamujú a preberajú k životu. Spoločným cieľom je
dať Zálesiu dušu vyskladanú z aktivít,
kvôli ktorým nás navštívia aj tí, ktorí v
obci nežijú.
Naším najväčším projektom je Záleská divadelná púť – medzinárodný
festival divadla pre deti – projekt, ktorý realizujeme už piaty rok. Najprv v
OZ Spirituale, posledné dva roky v OZ
Naše Zálesíčko. Divadelný festival je
nesúťažná prehliadka toho najlepšieho, čo sa v našom stredoeurópskom
regióne pre deti v divadle robí. Akcia

má veľký ohlas u divákov, ale aj u účinkujúcich a odborníkov. Pripravujeme
ju takmer celý rok. Hľadáme ten najvhodnejší program, zháňame potrebné
financie, technické zabezpečenie a potom sa dva-tri dni staráme o účinkujúcich a návštevníkov festivalu – takmer
5000 hostí. Staviame šapitá, ženy pečú
koláče, upratujeme, vláčime, skladáme,
rozkladáme a dozeráme. Plníme si sny.
Každý rok niečo pridáme. Tento rok si v
Zálesí rozložili svoj stan Theatro Tatro a
priniesli kúsky ako Majster a Margaréta, Zázračný divadelný automat. Deti už
tradične bavilo Divadlo na rázcestí, Ičo
Gontko a jeho Tyjátr, Harry Teáter, Divadlo Úsmev. Sen sme si splnili aj vystúpením Mariana Vargu a Funny Fellows.

Cez prázdniny roku 2014 sme vlastnými rukami realizovali projekt – Záleská maringotka – Kultúrna bunka,
multifunkčný a premiestniteľný prvok,
ktorý sa dokáže so šarmom tradičných
cirkusových karaván stať centrom podujatí v obci, kultúrnym domom na
kolesách, ktorý sa ľahkou manipuláciou
môže zmeniť z koncertného pódia na
divadelné javisko, premietacie plátno
kinematografu, výstavný priestor alebo zázemie inej komunitnej akcie. Pred
tohtoročnou púťou ju výtvarníci Igor
Derevenec a Milan Prekop v rámci happeningu pomaľovali, ešte treba dorobiť
osvetlenie a elektrinu.

V roku 2015 sme na polostrove pri Malom Dunaji na mieste bývalého smetiska vybudovali rozhľadňu Záleský
maják so školou na vode. Máme radi
Malý Dunaj, prináša do obce život,
prírodný prvok v najčistejšej podobe
amazonského pralesa priamo do dediny. Chceme tento dar chrániť, rozumne využiť a popýšiť sa ním. Maják spĺňa viac významov. Okrem vyhliadky a
školy na vode ukazuje smer – nám, čo
tu bývame, že tu je náš domov, prichádzajúcim, že tu nejaké Zálesie je.
Ako sa maják rodil? Najprv sme našli
miesto, skôr objavili – zarastené, zaburinené smetisko pri vode, o ktorom
vedeli akurát tí, čo sem tie smeti nosili.
Geniálne miesto takmer v centre dediny na Malom Dunaji s nádherným
výhľadom, miesto v tvare polostrova.
Čo tu vymyslíme? Maják. Tak sme ho
naprojektovali, spolu s obcou vybavili
potrebné povolenia, podali žiadosť o finančnú pomoc na Zelené oázy nadácie
Ekopolis a ďalšie nadácie a čakali sme
na výsledok. Myšlienka majáku sa zapáčila – získali sme finančnú pomoc a
aktivizovala sa skupina domácich obyvateľov a miestnych podnikateľov, ktorí
nám s realizáciou významne pomohli.
Pán Karol Meško a jeho firma UKAZ

spoločenský život/kultúra
dodali oceľovú konštrukciu, pomohol
Paťo Kertes – AZETA, Dušan Pokrývka s dovozom materiálu, obec pomohla
pracovníkmi aj materiálne. Ale tú hlavnú robotu urobili obyvatelia Zálesia
a dobrovoľne. Vyčistili miesto od náletov, buriny, odstránili smetisko a stavali samotný maják. Od terénnych prác,
základov až po pomoc pri montáži drevenej konštrukcie. Maják je prvým objektom z väčšieho zámeru – Záleského
prístavu, ktorý postupne pripravujeme.
Bude slúžiť všetkým, čo prichádzajú po
vode aj po súši. Vodákom ako atrakcia
a zastávka na ich splave Malého Dunaja, cyklistom, turistom, návštevníkom Zálesia, ale hlavne domácim.

K celému zámeru starostlivosti o
Malý Dunaj patrí aj projekt Rozhľadňa Hniezdo pri brode medzi
Zálesím a Malinovom. Ide o ďalší
zaujímavý prvok, na ktorom sme sa
spolupodieľali.
V novembri 2015 by sme chceli
slávnostne otvoriť lávku cez potok
Biela voda, ktorá konečne spojí dve
susedné obce Ivanku pri Dunaji a
Zálesie peším, cyklistickým a náučným chodníkom. V minulosti bola
Ivanka pri Dunaji stredisková obec
a Zálesie zániková, ale vždy patrili
k sebe a záviseli jedna od druhej.
Platí to i dnes, hoci sa od tej doby
veľa zmenilo. Z Ivanky je moderná
prímestská obec s reprezentatívnym
zastúpením občianskej vybavenosti,
kultúry, školstva, podnikateľských
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aktivít a s vybudovanou dopravnou
infraštruktúrou. Zo Zálesia sa vyprofilovala obec pre pokojné bývanie a oddych. Vzťah a previazanosť
obcí pretrvali. Do Ivanky chodia
Zálesáci do kostola, do banky, na
poštu, do reštaurácie, na autobus či
na vlak. Deti navštevujú základnú
školu a základnú umeleckú školu.
V neposlednom rade sa chodíme do
Ivanky kúpať, loviť ryby, alebo len
tak sa zrekreovať ku jazeru Štrkovka, rozkladajúcemu sa na pomedzí
troch katastrov Ivanky pri Dunaji,
Zálesia a Mostu pri Bratislave. Ivančania sa zase nezaobídu bez prírody
v záleskom katastri Malého Dunaja, kultúry, priateľov a blízkych.
Obyvateľov obidvoch obcí spájali
odjakživa i blízke rodinné vzťahy.
Aj napriek vzťahovej a geografickej
blízkosti sú obidve obce oddelené
Jezuitským lesom a potokom Biela
voda bez akéhokoľvek premostenia. Nie je umožnené bezpečné a
dostupné pešie spojenie. Spojenie
je umožnené v skutočnosti len „cestou smrti“ – nebezpečnou cestou
tretej triedy vyťaženou osobnou a
hlavne nákladnou dopravou. Pešie
spojenie je možné len okľukou po
hrádzi Šúrskeho kanála, čo je cesta
veľmi vzdialená a časovo náročná.
V minulosti, okrem hlavnej cesty z
jednej obce do druhej, viedol lesný
chodník s prebrodením sa cez potok. Viaceré snahy o preklenutie
Bielej vody lávkou boli vždy zmarené a častokrát bol „premosťovací“ prvok odstránený. Obyvatelia
Zálesia aj Ivanky sa prepojenia
dožadovali aj petíciou. Veľa práce
vykonali pri vybavovaní potrebných dokumentov k povoleniu výstavby. Momentálne sa lávka realizuje. Matej Kobera – Kobera NAD
dva dni dobrovoľne so svojimi
strojmi čistil novú príjazdovú lesnú cestu, dodal a osadil základové
pätky, na ktorých bude položená
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oceľová konštrukcia. Túto veľkoryso dodá ako sponzorský dar Ľubo
Dudašík a jeho firma FEROMAX.
A na záver my, dobrovoľníci, natrieme a osadíme masívnu drevenú
konštrukciu z dubových hranolov,
na ktorú sme získali financie zo Zelených oáz nadácie Ekopolis.
V ďalších aktivitách v spolupráci s
obcou zrevitalizujeme priestor medzi kultúrnym domom a kostolom, aby sa stal pulzujúcou súčasťou centra obce.
Záleské kino má už za sebou dva
úspešné premietacie víkendy a
športové podujatie Beh susedov sú
ďalšie akcie, na ktorých môžete vidieť logo OZ Naše Zálesíčko – obláčik zalievajúci záhradku.
Pri všetkých projektoch spolupracujeme s obcou a do všetkých projektov sa snažíme zapojiť obyvateľov
Zálesia, čo sa nám čím ďalej, tým
viac úspešne darí. S každým novým
projektom sa nám hlásia podnikatelia s materiálnou alebo sponzorskou pomocou, čomu sa nesmierne
tešíme. Ak sa Vám naša práca páči,
pokúste sa nám pomôcť aj Vy. Dobrým nápadom, kontaktom, finančne, pracovitými rukami alebo inak.
Alebo sa k nám pridajte a staňte sa
členmi združenia.
Mimochodom, naša obec Zálesie
dostala tento rok aj za tieto aktivity ocenenie Dobrovoľník roka
2014.
Peter Derevenec
predseda združenia
Občianske združenie Naše Zálesíčko
Za záhradami 23, 900 28 Zálesie
nase.zalesicko@gmail.com
www.nasezalesicko.sk, www.zaleskaput.sk
IČO: 42354099, DIČ: 2023937069
IBAN: SK2511000000002923902482
SWIFT: TATRSKBX
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JÁN GĽONDA
výtvarník

Je jediný, o kom možno v Zálesí s istotou povedať, že sa narodil v roku 1949 v obci Ratková.
Vyštudoval strednú umeleckú priemyslovku v
Bratislave. V rokoch 1968–1970 študoval na
Akadémii úžitkového umenia vo Viedni a neskôr vyštudoval Vysokú školu muzických umení v Bratislave, odbor scénografia a kostým. V rokoch 1973–
1977 bol z politických dôvodov väznený. Po vypršaní trestu
(ozaj, trest prší?) pracoval ako výtvarník propagácie v rôznych
obchodných domoch. Po zmene režimu v roku 1989 pracoval
ako výtvarný redaktor v redakcii Roháč. Po odkúpení časopisu (a súčasne jeho zániku) pracoval niekoľko sezón ako poštový doručovateľ, recepčný, zámočník a nočný strážnik. To bola
posledná pečiatka na jeho žiadosti o dôchodok.
Venuje sa portrétovej, komornej i figurálnej kresbe, krajinomaľbe, výtvarnej inzercii, plagátovej tvorbe, knižnej ilustrácii
a sporadicky aj literárnej tvorbe v oblasti prózy („Prisadla si
ku mne“, „Kto zýva v kalužiach“, „Pomníky sú kamene hlúposti“, „Zero“, „Otcova studená myšlienka“, „Stretol som vrásky“).
Jadro jeho tvorby od roku 1965 tvoril kreslený humor. Uverejňoval v rôznych časopisoch a denníkoch, napríklad: Smena na
nedeľu, Pravda na víkend, Roháč, Lišiak, Dikobraz i v rôznych
zahraničných periodikách. Jeho obrazy a kreslený humor nájdeme v takmer 12 krajinách sveta.
Žobrákov ako výtvarný objekt má rád, ale nedal im ešte ani
halier. So záujmom nesleduje seriály a sitcomy v televízii.
Dnes robí to, čo sa mu zachce a čo mu zdravie dovolí.
Ján Gľonda
občan Zálesia
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NOVÝ KOSTOL V ZÁLESÍ JE DOMOM MODLITBY A STRETÁVANIA
Od jesene roka
2014 púta pozornosť občanov
a návštevníkov
Zálesia zaujímavá oválna stavba:
rímskokatolícky
kostol Najsvätejšej Trojice v
strede obce po
dvoch rokoch
výstavby konsekrovaný 27. decembra
2014. O tom, čo do životov (nielen) veriacich zo Zálesia prináša a o sile modlitby a spoločenstva rozprávajú manželia Henrieta a Peter Rafajoví.
Pri rozhodnutí sa pre bývanie v Zálesí
sme ani len netušili, že náš život v novom dome bude spojený s výstavbou
nového kostola. Keď sme sa do Zálesia v roku 2006 sťahovali, prichádzali
sme z mesta s bohatými možnosťami
duchovného života, z Nitry. V Zálesí
sa zhruba v tom období (2005) začali
nedeľné bohoslužby sláviť v provizóriu,
v sále kultúrneho domu. „Bojové podmienky“ – neustále rozkladanie a skladanie stoličiek a oltára, príprava a upratovanie miestnosti každú nedeľu (za
roky 2005– 2014 okolo 500-krát!) – sa
ukázali ako výborný spôsob na spoznávanie sa približne 150 ľudí, pôvodných
obyvateľov Zálesia s prisťahovalcami
z celého Slovenska. Stalo sa dobrým
zvykom, že návštevníci bohoslužieb
pomáhali jadru organizátorov. V priebehu pár rokov sme spoznali osobne i
po mene množstvo ľudí, ich názory, životné osudy. Spoločenstvo rástlo, provizórium sály kultúrneho domu bolo
na stretnutia už naozaj nepostačujúce
a naliehavo potrebovalo kostol.
Rýchlemu vybudovaniu kostola v Zálesí (od septembra 2013 do decembra
2014) predchádzalo dlhé obdobie čakania, od vzniku obce v roku 1923. Základný kameň bol požehnaný pápežom
Jánom Pavlom II. v roku 1990. Nebolo
to nečinné čakanie: za výstavbu Božieho domu sa modlili celé generácie žijúce v Zálesí.
Modlitebné úsilie sa zvýšilo asi rok
pred začatím výstavby, kedy si štafetu
služby modlitebných týždňov odovzdávali rodiny spolu so symbolickým
putovaním sošky Panny Márie. Pamä-

tajúc na posolstvo Žalmu 127 “Ak Pán
nestavia dom, márne sa namáhajú tí,
čo ho stavajú...” sa za postavenie kostola teda modlilo veľa ľudí. Súbežne s prípravou a výstavbou hmotnej stavby sa
rozvíjalo spoločenstvo cirkvi: spontánne sa sformovali laické tímy zamerané
na služby: organizátori, lektori čítajúci
Božie slovo, miništranti, modlitebné
skupiny, vznikol spevácky zbor. Malo
to slušnú gradáciu. Hektické, ale nezabudnuteľné bolo dokončovanie a zariaďovanie kostola a po jeho vybudovaní
to ešte nabralo na dynamike. Dnes je
do rôznych služieb aktívne zapojených
niekoľko desiatok dobrovoľníkov. Svätá omša ako miesto stretávania sa s Pánom a dobrovoľná služba blížnym formujú živé spoločenstvo cirkvi, s ľuďmi
takými, akí sú: raz veselými, inokedy
zádumčivými, jednými, čo cítia povolanie do služby čítania, inými, čo radi
pripravujú rôzne podujatia v kostole,
ale aj mimo neho.
Sme radi, že aj keď je nový kostol naozaj
nádherným architektonickým dielom,
je v prvom rade živým priestorom. Popri hlavnom určení, na liturgické slávenia, sa v ňom a v Pastoračnom centre,
ktoré je jeho súčasťou, konajú aj iné
náboženské a kultúrno-spoločenské
podujatia, napr. koncert sakrálneho
spevu, celodenné čítanie Biblie, pravidelné stretnutia spoločenstva Modlitby
Matiek a podujatia občianskeho združenia Spirituale.
Duchovný život spoločenstva veriacich v Zálesí nie je ohraničený bránou
kostola, ani sa neobmedzuje len na
nedele a sviatky. Ľudia sa viac alebo
menej pravidelne stretávajú aj v súkromí formou tzv. “stretiek”. Tieto majú
duchovný rozmer, napr. modlitby za
konkrétne úmysly alebo “rast vo viere”,
t.j. štúdium Božieho slova, adventné
putovanie z domu do domu (ak uvidíte
v decembri po večeroch ľudí s lampášikmi, tak to môžeme byť my), vianočné koledovanie. Z času na čas ideme
na spoločné výlety, robíme “opekačky”
a podobne. Vzájomné poznanie nám
uľahčuje aj bežný život: keď treba niečo
alebo niekoho zohnať, pomôcť, pomáhame si navzájom. Žijeme si každodenné životy, ktoré sa snažíme presvetľovať
svetlom viery. Niekedy sa nám to darí

viac, inokedy menej, ale vieme kam a
ku komu smerujeme. K Pánu Ježišovi.
Nový kostol priniesol do Zálesia oživenie: oživenie duchovna v obci, v
rodinách, medziľudských vzťahoch
a spoločenského a kultúrneho života.
Ukázala sa sila modlitby, viery a spoločenstva. Ak sme začali naše rozprávanie témou: kostol je domom modlitby a stretávania, tak na základe našej
zažitej skúsenosti by sme to rozšírili:
naše domy nech sú domami modlitby,
stretávania a rodinných spoločenstiev,
rodinných cirkví. Srdcom našich rodín
nech je prítomný živý Boh.
“Skúste a presvedčte sa, aký dobrý
je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k
nemu,” hovorí žalmista, kráľ Dávid
v Žalme 34. Kostol stojí v samom srdci
obce a boli by sme radi, keby bol aj občanmi vnímaný ako súčasť srdca obce.
V kostole, v cirkvi sa modlíme za všetkých ľudí zo Zálesia, (aj za Teba, čitateľka, čitateľ), za dobré medziľudské
vzťahy, aby sme tu žili a pomáhali si vo
vzájomnom pochopení, pokoji a v požehnaní.
Dovoľte nám pozvať vás na aktivity
spoločenstva cirkvi v Zálesí. Pozývame veriacich, ktorí nie sú pravidelnými
návštevníkmi alebo nepraktizujúcich
na bohoslužby, do modlitby, do spoločenstva. Osobitne pozývame rodiny.
Podujatia sú otvorené pre všetkých,
pre veriacich z iných denominácií a aj
pre neveriacich – budeme radi, ak si v
ponuke nájdu niečo, čo ich osloví. Z
plánovaných aktivít by sme občanov
Zálesia a okolia radi pozvali na sériu
adventných stretnutí (nedele 29.11.,
6.12., 13.12. a 20.12.), ktoré sa budú
konať nielen vonku v parku pri adventnom venci, ale aj v interiéri kostola
– kde vystúpia viaceré hudobné a spevácke skupiny.
Oznamy o bohoslužobnom poriadku
a o plánovaných podujatiach si môžete prečítať na oznamovacej tabuli pri
vchode do kostola alebo na webstránke
www.fara.ivanka.sk. Oznamy o kultúrnych podujatiach zverejňujeme aj na
stránke obecného úradu. Odporúčame
ešte jednu linku: www.mojabiblia.sk
Henrieta a Peter Rafajoví
Štefan Rusňák, farár

spoločenský život/šport
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BEH SUSEDOV
Zálesie sa počas septembra stalo hlavným miestom športového podujatia
Beh Susedov. Tento rok sa konal už 3.
ročník, pričom do areálu parku Zálesíčko prišlo až 137 nadšených účastníkov. Po úspechoch z predchádzajúcich
dvoch ročníkov organizátori očakávali
opäť vyššiu účasť profesionálnych i rekreačných bežcov a počet účastníkov
opäť prekonali. Popri hlavnom behu,
ktorého dĺžka bola 6,5 km, si mohli
bežecké súťaže vyskúšať aj deti a pre
návštevníkov bolo pripravených veľa
ďalších aktivít. Štartovacím bodom a
miestom konania Behu Susedov bol
už druhýkrát rekreačný areál parku
Zálesíčko. Hlavná bežecká súťaž začala o 11:00 hod., rozdelená do ženskej
a mužskej kategórie. Trať viedla cez
spevnený povrch po okolitej prírode a
vedľajších cestách. Najrýchlejším mužom sa stal Milan Švec zo športového
klubu AK Tlmače s časom 23:27 a najrýchlejšou bežkyňou Nikola Lapošová
z ŠKP Bratislava s časom 28:21. Na výborných miestach sa umiestnili aj bežci zo Zálesia. Najúspešnejším bežcom
v mužskej kategórii bol Marco Adrien
Drozda s časom 27:04, ktorý skončil na
8. mieste a najlepšou bežkyňou Dominika Vallová s časom 33:15, ktorej sa
ušlo 4. miesto v ženskej kategórii.
Veľký úspech mali i sprievodné aktivity. Detského behu, ktorý bol rozdelený
do kategórií podľa veku, sa zúčastnili
desiatky detí. Svojimi výkonmi prekvapili nielen rodičov, ale aj samotných
organizátorov. O ďalší program pre
deti sa postaralo gymnastické centrum
pre deti MALINA a členovia Parku
oddychu Inspiro. Bežcom sa venovali
lektorky z Jana Fitness Koncept, ktoré
rozprávali o Nordic Walkingu a spolu
s bežcami sa rozcvičili pred hlavnou
súťažou. O tejpovacej technike nielen
porozprávala, ale ju aj predviedla Saška
Jančulová. Program svojím vystúpením spestrili aj mažoretky Royal zo Zálesia a tanečná hudba. Pre účastníkov
bolo pripravené občerstvenie a bežecké
balíčky. Nad akciou dozerali hasiči z
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je len o dychovej hudbe, dvíhaní kolien a točení paličkou. Dnes je to šport,
ktorý v sebe spája množstvo prvkov
tanca, gymnastiky a prácu s náčiním.
Je to šport náročný na synchronizáciu.
Každým rokom stúpajú nároky na obťažnosť choreografií a aj na prevedenie
prvkov.

DHZ Zálesie, ktorí sa zároveň s ďalšími
dobrovoľníkmi postarali o navigáciu
bežcov a prípravu celého podujatia.
„Tento rok sme opäť vybrali zaujímavú
trať po Zálesí a naprieč prírodou, ktorú
si už minulý rok bežci chválili. Každým
rokom posúvame preteky na vyššiu
úroveň a snažíme sa prinášať pozitívne zmeny,“ povedal Stanislav Zajaček, organizátor Behu Susedov. „Je
úžasné, že sa Behu Susedov zúčastňujú
poprední, pravidelní i rekreační bežci,
ktorých spája predovšetkým radosť z
behu a chuť športovať.
Vďaka priateľskej atmosfére sme aj tento rok zažili krásnu akciu,“ doplnila
organizátorka Monika Sandtnerová.
Dôležitou súčasťou podujatia sú najmä
mladí aktívni ľudia a dobrovoľníci, ktorí pomáhajú Beh Susedov organizovať.
„Veľmi ma teší nadšenie všetkých, ktorí
sa zapájajú a pomáhajú. Mám radosť z
toho, ako sa ľudia a okolité dediny dokážu spojiť a vytvoriť výnimočné športové stretnutie,“ vyjadril sa Ing. Jozef
Meško, starosta obce Zálesie. Hlavným
partnerom podujatia bola spoločnosť
Propark – parking solutions a Gwent
SK, s.r.o. Beh Susedov sa uskutočnil
pod záštitou obce Zálesie a občianskeho združenia Naše Zálesíčko.
Stanislav Zajaček
organizátor

MAŽORETKY ROYAL

Milí spoluobčania chcem
Vám predstaviť súbor Mažoretky Royal, Zálesie, ktorý som založila v roku 2010
a ktorý zastrešuje dievčatá vo veku od
3-20 rokov. V súčasnej dobe máme 51
členov. Mažoretkový šport už dnes nie

V súbore zastávam funkcie trénerky,
choreografky a organizačnej vedúcej
súboru, tomuto športu sa venujem už
dvadsať rokov. Za ten čas som nazbierala skúsenosti z množstva domácich a
zahraničných podujatí a súťaží. Medzi
moje najväčšie úspechy patrí aj titul
majsterky Európy z roku 2010, takisto
3. miesto z majstrovstiev Európy v roku
2003 a množstvo medailových umiestnení z majstrovstiev Slovenska a rôznych iných súťaží. Práci s deťmi sa venujem už päť rokov a počas tohto času
si neustále dopĺňam skúsenosti a zručnosti prostredníctvom certifikovaných
školení a seminárov. Učím deti náročnejšej palicovej technike – Twirlingu.
Od vzniku súboru ponúkam nielen
možnosť cvičiť, vystupovať a súťažiť,
ale každoročne sa zúčastniť školenia,
kurzu alebo twirlingového seminára.
Cez prázdniny organizujem denný tábor, ktorý je dostupný aj pre nečlenov
súboru.
V uplynulej sezóne sa naše dievčatá zúčastnili viacerých súťaží a povyhrávali
množstvo medailí. Medzi ich úspechy
patrí 5 zlatých, 6 strieborných a 8 bronzových medailí z rôznych slovenských
a zahraničných súťaží. Podstatnú časť
aktivít súboru tvoria vystúpenia. Mnohí nás už poznajú z obecných podujatí
doma v Zálesí, ale často a radi svojím
programom spestríme kultúrne podujatia aj v širšom okolí. Najzaujímavejšou z aktivít spájaných s mažoretkami sú festivaly a karnevaly. Tento rok
sme mali možnosť zapojiť sa so svojím
programom a prispieť k dobrej atmosfére karnevalu v našom okresnom
meste Senec.
Aby sme mohli dosahovať dobré výsledky, potrebujeme veľa trénovať. Na
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podstatnú časť tréningových aktivít využívame priestory kultúrneho domu v
Zálesí, minulý rok pribudla i telocvičňa strednej školy v Ivanke pri Dunaji
a od tejto sezóny aj Park oddychu Inspiro. S našimi najmenšími dievčatami
v prípravke trénujeme u pani Tomšíkovej v Zálesí. Občianske združenie Mažoretky Royal, Zálesie, majú svoju web
stránku, kde sa všetci môžu dozvedieť
o ich aktuálnom živote (www.royalmazoretky.estranky.sk).
Na záver by som sa rada poďakovala
všetkým členkám za hodiny, ktoré obetovali tvrdej práci na tréningoch, ich
rodičom za vytrvalú podporu, vedeniu obce Zálesie za ústretovosť, mojej
rodine, ktorá mi je veľkou oporou, a
všetkým, ktorí nám tlieskajú na vystúpeniach a držia palce na súťažiach.
Petronela Plazáková
trénerka
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má KK OSA Zálesie 42 členov. Deti sú
rozdelené do troch skupín. Prvú skupinu tvoria 5–6 roční karatisti, druhú
skupinu 6–10 roční pretekári a nádejní
pretekári a tretiu skupinu pretekári 10
a viac roční a ostatní cvičiaci. Členovia klubu pravidelne trénujú v Zálesí
dvakrát v týždni a niektorí pretekári aj
dvakrát týždenne v Bratislave. Pravidelne organizujeme počas vianočných
sviatkov klubový turnaj a iné akcie pri
príležitosti MDD a pod. Deti začali súťažiť a dostavili sa prvé úspechy. Naši
pretekári sa umiestňujú na popredných
miestach v rámci súťaží Bratislavskej
únie karate, Slovenského pohára i Majstrovstiev Slovenska, ako aj voľných
pohárových turnajov.
Vrcholom snaženia všetkých členov
KK OSA je v mesiaci jún tzv. páskovanie, čo sú skúšky technickej vyspelosti
karatistu. Vo väčšine prípadov sú členovia klubu pripravení ku skúškam a
úspešne ich zvládajú. Druhým vrcholom aktivít klubu a začiatok tréningového roka je letné nábehové sústredenie, ktoré už šesť rokov organizujeme
v Červenom kláštore v Pieninách, kde
členovia klubu absolvujú náročný
program, ktorý pozostáva z tréningov,
turistiky, rôznych súťaží, splavu plťami
a pod.

KARATE KLUB OSA
A je tu začiatok novej tréningovej a súťažnej sezóny
2015/2016 Karate klubu
OSA. Ako a kedy vlastne karate klub v Zálesí
vznikol? V roku 2005 nás oslovil pán
Marián Perger, ktorého syn chodil na
tréningy do už existujúceho karate klubu v Bratislave. V septembri 2005 sme
začali s tréningami v kultúrnom dome
v Zálesí so siedmimi deťmi! V lete 2006
sme po prvýkrát zorganizovali letné
sústredenie v Sklených Tepliciach. V
septembri po sústredení nastalo príjemné prekvapenie. Prihlásilo sa toľko
detí, že sme tréningy museli rozdeliť do
troch skupín, pretože kapacita priestoru v kultúrnom dome nestačila. Dnes

Karate klub OSA vedú traja kvalifikovaní tréneri a to sensei klubu Ján Požgay, nositeľ 5. DANu, dipl. tréner František Farkaš, nositeľ 3. DANu, tréner 2.
triedy Peter Babinec, nositeľ 1. DANu.
Klub vedie trojčlenné predstavenstvo
a to: Ján Požgay – predseda, František
Farkaš – tajomník a Mária Strapáčová
– člen. KK OSA má svoju web stránku, kde sa všetci môžu dozvedieť o
aktuálnom živote klubu (www.kkosa.
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sk). A správa pre tých, čo chcú niečo
preventívne urobiť pre svoje zdravie.
Otvorili sme pre všetkých obyvateľov
obce každý utorok od 20,00 – 21,00
cvičenie KARATE PRE ZDRAVIE. Je
úžasné, že v obci Zálesie sme dokázali za tie roky získať pre tento krásny
šport nielen mladých karatistov, ale aj
ich nadšených rodičov, ktorí pochopili, že zdravý pohyb je v živote ich detí
dôležitý a vysoko prospešný.
Ján Požgay
sensei klubu

DOBROVOĽNÝ
HASIČSKÝ ZBOR

Dňa 17. 4. 2015 podpredseda vlády SR a
minister vnútra SR - Róbert Kaliňák za
účasti generálneho sekretára DPO SR
pána Vendelína Horvátha a ďalších členov
dobrovoľnej požiarnej ochrany SR odovzdal Dobrovoľnému hasičskému zboru
v Zálesí nové zásahové vozidlo IVECO
Daily. Nové vozidlo prevzal predseda
dobrovoľného hasičského zboru v Zálesí
pán Jozef Dóza, ktoré bolo financované
zo zdrojov Európskej únie a z programu
Ministerstva životného prostredia, tak
isto ako aj protipovodňový vozík, ktorý
prevzali od pána ministra Róberta Kaliňáka 19. mája 2015 na Bratislavskom Devíne. Ten obsahuje okrem iného plávajúce
a kalové čerpadlo, generátor elektrickej
energie, prenosné osvetlenie a povodňové
bariéry. Od prevzatia nového vybavenia
boli naši hasiči už na piatich výjazdoch,
pričom jedenkrát zasahovali priamo v
katastri obce Zálesie. Kľúčom pre výber
obcí, ktoré takýto balík techniky postupne
dostanú, bola podľa ministerstva vnútra
miera povodňového rizika, ako aj podrobná analýza databázy zásahov hasičov
a záchranárov. A tí naši sú naozaj aktívni.

aktuálne
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ADVENT V ZÁLESÍ

29. november – 20. december 2015
Aj tento rok sa SPIRITUALE, Spoločenstvo pre
duchovnú obnovu obce Zálesie, rozhodlo osláviť čas adventu v Zálesí v spolupráci s obecným
a farským úradom a OZ Naše Zálesíčko počas
štyroch nedieľ. Na prvú a poslednú adventnú
nedeľu je pripravený bohatý program, ktorý
zaháji vdp. Štefan Rusňák zapálením prvej
sviečky na adventnom venci. Program bude
pokračovať slávnostným koncertom, pásmom
hudby a slova, ktorým sa predstaví „Nebeská
muzika“, ľudová hudba z Terchovej. Po skončení programu sa stretneme pri adventnom stole,
občerstvení a dobrotách, ktoré si sami prinesieme, aby sme sa navzájom obdarovali v novopostavenom prístrešku na ploche medzi kostolom
a kultúrnym domom. Na štvrtú adventnú nedeľu je pripravený spoločný adventný koncert
orchestra žiakov a detského speváckeho zboru
ZUŠ Ivanka pri Dunaji spolu s miešaným speváckym zborom „SPIRITUALE“, Zálesie, ktorý
sa uskutoční v kostole Sv. Trojice v Zálesí. Aj
túto akciu nemožno pripraviť bez pomoci dobrovoľníkov, preto je akákoľvek pomoc vítaná.
Sledujte informácie na letákoch v obecných
tabuliach, ako aj na stránke www.obeczalesie.
sk, alebo sa priamo obráťte na hlavných organizátorov podujatia, Ing. Michala Cibiru (mail:
mcibira@gmail.com) a Ing. Zuzanu Červenkovú (mail: cervenkova93@gmail.com).

KINO ZÁLESIE

sobota 14. novembra 2015
kinozalesie.sk

6. december 2015
Členovia Klubu dôchodcov v Zálesí sa stretnú
s hosťami 6. decembra 2015 o 15.00 hod v kultúrnom dome v Zálesí. Stretnutia staršej generácie, akým je aj táto predvianočná akcia, sú
miestom spomienok, zbližovania sa a príjemne
prežitých chvíľ, ktoré im svojim vystúpením
spríjemnia členky súboru Mažoretky Royal,
Zálesie. O prekvapenia a dobrú náladu sa postará, ako každý rok, tombola.

pre deti a
dôchodcov
pre
ostatných

SYMBOLICKÉ
VSTUPNÉ

Život na farme je nekonečná nuda. Každý deň plynie v rovnakom rytme.
Ovečka Shaun musí poslúchať a robiť to, čo jej farmár prikáže. Mať tak
aspoň jediný deň voľna! To chce poriadny plán, takže Shaun vymyslí spôsob, ako na to. Ale aj plánovať treba vedieť a každý plán sa môže zvrtnúť!
Farmár sa ocitá vo veľkomeste a ovečky sa ho vydajú hľadať. Na tejto
záchrannej výprave ich čaká množstvo dobrodružstiev.
MP SD

ROZPRÁVKA

Mladosť

dĺžka 90 min.

sobota, 14.11. o 10:00 h

OCENENIA: MFF Karlove Vary – Divácka cena denníka
Právo, Ceny Talianskeho syndikátu filmových novinárov – Strieborná stuha za najlepšiu réžiu, kameru a strih

Dvaja starí priatelia sú na dovolenke v luxusnom alpskom kúpeľnom hoteli. Fred, skladateľ a dirigent, je na dôchodku. Mick, filmový režisér, ešte
stále pracuje. So zvedavosťou a nehou sa pozerajú na zmätené životy
svojich detí. Kým sa Mick snaží dokončiť scenár k svojmu poslednému
filmu, Fred už nemá v úmysle obnoviť svoju kariéru. V jeho živote je však
niekto, kto ho chce znova počuť tvoriť.
15 ČT

DRÁMA

dĺžka 118 min.

sobota, 14.11. o 16:30 h

Focus
Will Smith stvárňuje Nickyho, ostrieľaného podvodníka, ktorý sa zapletie
so svojou “žiačkou” Jess (Margot Robbie). Pri výučbe dôležitých trikov sa
mu Jess dostane pod kožu a on sa rozhodne všetko náhle ukončiť. O tri
roky neskôr sa kedysi neskúsená – teraz už dokonalá femma fatale objaví v Buenos Aires na nebezpečnom pretekárskom okruhu. Keď sa Nicky
zamiluje, nastanú nečakané problémy.

5. december 2015

PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE
KLUBU DÔCHODCOV

1€
2€

Ovečka Shaun

MIKULÁŠ PRE DETI
Dňa 5. decembra 2015 o 15.00 hod sa bude
konať oslava Mikuláša spojená s výzdobou vianočného stromčeka pri obecnom úrade. Akciu
sa podujali zorganizovať DHZ Zálesie a obecný úrad v Zálesí. Mikuláš bude v priestoroch
hasičskej zbrojnice a v jej okolí. Deti spolu s
rodičmi vyrobia rôzne ozdoby na stromček a
spoločne privítajú Mikuláša s jeho pomocníkmi, anjelikom a čertom. Nebude chýbať chutné
občerstvenie, vianočný punč a varené vínko.
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15 ČD

AKCIA!

KRIMI KOMÉDIA

dĺžka 104 min.

sobota, 14.11. o 19:00 h

Prvých 30 záujemcov, ktorí si kúpia vstupenky online,
dostane pri vstupe do kina darček - rozprávku na
DVD, ktorú venovala spoločnosť Film Europe.

Spoločenská rubrika
NARODILI SA:

JUBILANTI:

Šimonovičová Zuzana
Bobot Roman
Smolíčková Nina
Samadi Larisa
Füzy Filip
Nádler Adam
Kopkáš Peter
Ináš Juraj
Húska Peter
Húska Thomas
Pokrývková Nela
Kerni Jana
Halmo Bruno
Gyüszü Vanesa
Zajačková Beata
Hollá Kristína
Rácz Sara
Vavrová Veronika
Heribanová Viktória
Sarňáková Mária Margaréta
Valkovičová Liliana
Zachar Samuel
Novácka Tatiana
Švorcová Stela

Podmanická Mária 90 r.
Náhlik Štefan 89 r.
Sedlák Alojz 89 r.
Lišková Ilona 88 r.
Sedláková Emília 88 r.
Mešková Mária 87 r.
Náhliková Emília 86 r.
Dzianiková Mária 86 r.
Korbašová Mária 86 r.
Rojka Štefan 86 r.
Ďurišová Anna 85 r.
Omastová Jozefína 85 r.
Boháčová Milada 85 r.
Vallo Vladimír 85 r.
Drška Ján 85 r.
Rojková Helena 84 r.
Dršková Mária 84 r.
Borísková Paulína 84 r.
Vojtek Rudolf 84 r.
Vojteková Mária 83 r.
Vojteková Ľudmila 83 r.
Pastvová Štefánia 83 r.
Dršková Emília 82 r.
Chmurčiaková Mária 82 r.

Tesařová Viera 80 r.
Faktorová Helena 80 r.
Szalay Jozef 80 r.
Kristeková Hermína 80 r.
Targošová Ľudmila 79 r.
Plaštiak Milan 79 r.
OPUSTILI NÁS:
Faktor Ján
Jančula Ladislav
Knapová Anna
Kolenčiaková Mária
Kotvas Jozef
Pastva Jozef
Pokrývková Etela
Samovová Liliana
Targoš Viktor
Valová Magdaléna

história
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GEŠAJOV (Gessayovo)

(vybrané zo Zbierky gešajovských poviedok, spomínal a spísal Ing. František Vallo)

Gešajov (teraz Zálesie) je malá dedinka asi 14 km od Bratislavy. Vznikla po 1. svetovej vojne na majetku grófov Apponyiovcov,
ktorí mali svoje sídlo v Eberharde (teraz Malinovo). Po prvej svetovej vojne a páde Rakúsko-Uhorska majetok Apponyiovcov skonfiškoval štát. Sprostredkovateľom predaja tohto majetku bol poverený Ignác Gessay, predseda Slovenskej ligy v Amerike a zakladateľ
Slovenskej ligy na Slovensku. V Amerike spolupracoval počas 1. svetovej vojny pri nábore Slovákov a Čechov žijúcich v Amerike s
M. R. Štefánikom. Utvárali sa vojenské jednotky, ktoré bojovali proti Rakúsko-Uhorsku. Po skončení vojny sa stal M. R. Štefánik pre
Masaryka a Beneša nepotrebným, ba nepohodlným. Pri návrate do vlasti, za utvorenie ktorej toľko bojoval, zahynul pri leteckom
nešťastí v Ivanke pri Dunaji.
Ignác Gessay bol tiež poverený organizovaním repatriácie slovenských vysťahovalcov. Apponyiovský majetok osídľoval Slovákmi,
ktorí sa vrátili z Ameriky. Zvýhodňoval ich tým, že túto zem dostávali do užívania lacnejšie. Usadilo sa tu veľa horniakov z Terchovej, z Novej a Starej Bystrice a dolniakov z Horných Zeleníc, Siladíc a Sasinkova.
Obec Gešajov má nezvyčajné usporiadanie. Netvorí ju jedna hlavná ulica, je usporiadaná do trojuholníka. Ignác Gessay sa inšpiroval americkým vzorom s cieľom, aby boli obydlia rozptýlené a každý mal pri dome záhradku a čo najväčšiu časť poľa.
V čase prvého osídlenia neboli ulice pomenované, a tak použijem pre ilustráciu súčasné názvy ulíc: dnešná Terchovská – pravá a
ľavá strana smerom od dnešnej škôlky, dnešná Starobystrická – pravá strana a všetci ostatní obyvatelia bývali v osade zvanej „majer“, dnešná Malinovská – pravá strana a cintorín, ľavá strana, kaplnka a neskôr škola, mimo obce smer Eberhard býval prievozník
a stáli tam domy nazývané Dorkapla a Jágerňa.
Po revolúcii v Rusku sa neďaleko obce prisťahoval a usídlil zámožný Ukrajinec Jefim Machankov. V dedine boli postavené dve solídne drevené šopy na dve súpravy mláťačiek, elevátora a traktora, ktoré boli majetkom dvoch účastinných spoločností a ktoré počas
sezóny slúžili na výmlat úrody celej obce. Mimo sezóny boli nevyužité, ale ani raz sa nestalo, že by sa z nich niečo stratilo. V obci
boli na prenajatých gazdovských pozemkoch tri bulharské záhrady. Každá mala
výmer okolo 2-3 ha, na zalievanie slúžila dieselová súprava s čerpadlom a dômyselný systém kanálov. Boli to Paraškova a Semova záhrada v poliach asi 300 m za
cintorínom a Kohútova záhrada vedľa cesty do Ivanky. Gessayov od Eberhardu
delí Malý Dunaj, cez ktorý osobnú dopravu obstarával prievozník Chmurčiak.
Medzi terajšou škôlkou a Martinom Podmanickým boli v tých časoch jamy, kde
sa po celý rok držala voda. Stála tam niekedy tehelňa a podľa toho sa to aj volalo
Cehelňa, dnes je tam park. Pri dnešnom dvore PD bola takisto sústava jám so
stálou vodou, ktorú sme volali „štrkáreň“, dnes je tam požiarna nádrž pre PD. Za
dnešným dvorom PD bol tzv. „konský cinter“, kde sa zakopával uhynutý dobytok.
Malý Dunaj vytvára okolo dvoch tretín obce meander.
V roku 1960 sa Gessayovo premenovalo na Zálesie.

Uzávierka budúceho čísla novín bude 22. 2. 2016. Prosíme všetkých prispievateľov o dodržanie termínu.
Príspevky, podnety a návrhy posielajte na info@momentproduction.sk, ou@obeczalesie.sk.
V nasledujúcich číslach uvažujeme o inzercii našich miestnych podnikateľov za symbolické ceny,
v prípade záujmu o reklamný priestor nás kontaktujte e-mailom na uvedených adresách.
***

Dostávajte dôležité správy e-mailom: v rámci infoservisu zasielame odberateľom dôležité oznámenia, články na web stránke a oznamy obecného rozhlasu. K odberu sa môžete prihlásiť na web stránke obce www.obeczalesie.sk.
Vpravo hore v sekcii Prihláste sa k odberu informácií zadajte svoju e-mailovú adresu a zaškrtnite súhlas so spracovaním osobných údajov.

***
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