
Niekoľko  čísel  na  úvod: 
35 dobrovoľníkov zo Zálesia,  35 dobrovoľníkov z Malinova,  30 dobrovoľníkov z Ivanky pri 
Dunaji,  cca 20 vodákov z Bratislavy.  5 kontajnerov odpadu z vody a 2 kontajnery odpadu 
z lesa.  Toto  sú  približné  čísla  a  údaje,  ktoré  sú  výsledkom  dobročinnej  akcie  konanej 
v sobotu 16.4.2011...... 

Vážení obyvatelia obce Zálesie,

Rada by som Vás informovala o krásnej akcii,  ktorá sa konala predchádzajúcu sobotu 16. 
apríla  2011  u nás  v Zálesí.  Tak,  ako  to  robíme už  niekoľko  rokov,  aj  tento  rok  sme sa 
rozhodli, že si skrášlime brehy Malého Dunaja, ktorý preteká naším katastrom a zbavíme ho 
od všetkých nečistôt, ktoré tam prinášajú a nechávajú bezcharakterní ľudia bez akéhokoľvek 
vzťahu k prírode. 

Čistenie brehov Malého Dunaja – z vody a z lesa – sme prvý krát zahájili v roku 2007. Od 
tohto  dátumu  túto  akciu  každoročne  opakujeme,  ale  musím  podotknúť,  že  tento  rok 
s najväčším úspechom, čo do počtu dobrovoľníkov a organizátorov. Minulý rok sme sa my 
obyvatelia  obce  Zálesie  spojili  s vedľajšími  obcami  Malinovom  a Ivankou  pri  Dunaji 
a spoločne s dobrovoľníkmi z radov bežných obyvateľov ako aj dobrovoľníkov z vodáckych 
združení týchto obcí a Bratislavy sme vyčistili brehy Malého Dunaja z vody aj z lesa. Začali 
sme ráno o deviatej hodine v lokalite Dva mosty, pokračovali sme k bytovej zástavbe Domky 
a skončili sme na Poľovníckej chate v Zálesí. 

Bohužiaľ musím konštatovať, že tak ako je to po každý rok, aj tento rok najviac odpadu bolo 
práve  v lokalite  Dva  mosty,  a to  pri  poľnej  ceste,  pri  vode  vedľa  Dvoch  mostov  a  pri 
včelínoch. Nová skládka odpadu vznikla aj na poľnej ceste vedúcej k tejto lokalite, ktorá sa 
nachádza neďaleko časti Domky. Veľkú časť odpadu sme vyzbierali spod železného mostu 
v Zálesí vedúceho do Malinova. 

Len z lesa zo spomenutých lokalít sme vyzbierali odpady za 2 plné kontajnery v celkovom 
objeme cca 14m3. V obci Malinovo z lesa vyzbierali dobrovoľníci odpady v objeme cca 5m3 
(necelý 1 kontajner). Celkové množstvo odpadov vyzbieraných z vody pozdĺž toku Malého 
Dunaja z Vrakune až po železný most v Bernolákove predstavovalo objem cca 35m3 odpadu 
(5 kontajnerov). 

Tieto  čísla  sú  katastrofálne  a sú  varovaním pred  tým,  v akom stave  by  sme našli  naše 
bezprostredné  životné  prostredie  o niekoľko  rokov,  nebyť  našich  dobrovoľníkov 
a pomocníkov. Preto vyzývam všetkých obyvateľov Zálesia, aby dbali o dodržiavanie čistoty 
v našej obci a v prípade, že vedia, kto vynáša odpad do lesa a k vode, aby tieto informácie 
nahlásili na obecnom úrade. 

Na záver by som rada poďakovala všetkým zúčastneným dobrovoľníkom ochotných pomôcť 
a urobiť  dobrú  vec pre naše životné prostredie.  Ide o zopár  nadšených  obyvateľov  obce 
Zálesie, vodákov z OZ Lodenica Zálesie a v neposlednom rade aj hasičom z DHZ Zálesie, 
ktorí nielen zbierali odpady, ale sa aj postarali o vynikajúci guláš podávaný od jednej hodiny 
na Poľovníckej chate pre všetkých pomocníkov tejto akcie. Veľké poďakovanie patrí aj našim 
sponzorom - Slovnaft, a.s. a REMPO, s.r.o..    
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