OBEC ZAMAROVCE
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91105 Zamarovce
Vážení obyvatelia obce Zamarovce,
predstavujem Vám odpočet desiatich „100 dní“, dokument, v ktorom Vám starosta
obce, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia komisií a pracovníci OcÚ
v Zamarovciach zrekapitulujú doposiaľ dosiahnuté výsledky práce pre obec Zamarovce.
Zberný dvor – zrealizovali sme výstavbu zberného dvora v obci. Úprimne ďakujem
všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe a predovšetkým príprave tejto stavby s množstvom
ťažko riešiteľných situácii. Osobitne by som chcel poďakovať Bc. Čachovej, ing. Blahovej
– TVK, ing. Peciarovi – stavebný dozor, zamestnancom NDS Bratislava a zhotoviteľovi
ing. Mrníkovi, spoločnosť MAPROSTAV. V plnom užívaní zberného dvoru zostáva
dokončiť kolaudačné konanie a zabezpečiť povoľovacie dokumenty na prevádzku ZD tak,
aby mohol slúžiť Vám, občanom obce Zamarovce. Na ZD boli vykonané tieto práce:
opravilo sa už existujúce poškodené oplotenie, dobetónovalo sa viac ako 200m2 plochy,
zrealizovala sa prípojka na vodu a elektriku, vybudovala žumpa a odvodnenie betónovej
plochy, osadila sa chránička na optickú sieť, vybudovala sa asfaltová cesta medzi ZD
a obslužnou komunikáciou, zázemie pre obslužný personál, miesto pre odkladanie
nebezpečného odpadu, dopravné značenie a osvetlenie ZD ako i priľahlej obslužnej
komunikácie.
2. Frimlovec – občianski aktivisti a o.z. Frimlovec zložili predajný stánok zakúpený z MAS
Vršatec v areáli Frimlovca. Ďakujem p. Petrovi Žuchovi za bezplatné zhotovenie smetného
koša v obecnom parku.
3. Vláčik Matúš Čák – spoločnosti prevádzkujúcej turistický vláčik v meste Trenčín a na
Ostrove v Zamarovciach sme poskytli súčinnosť pri vybudovaní obratiska na časti
obecného pozemku. Z dôvodu pandemických opatrení a nemožnosti uskutočniť MDD
v obci, pripravili sme deťom v MŠ náhradný program a odviezli sme ich vláčikom
k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu.
4. Čítačka – obec zakúpila čítačku čipov psov pre ich identifikáciu.
5. Čerešňobranie – obec a o.z. Frimlovec pre Vás pripravili čerešňobranie v obecnom parku.
6. Jánske ohne – o.z. Frimlovec a občianski aktivisti pripravili pre Vás posedenie
a pohostenie pri Žabáku spojené s opekaním.
7. Pod Kopánky – vykonala sa výmena stĺpu optického vedenia (pri Poľnohospodárskom
družstve), poškodeného škodovou udalosťou. Refundácia vynaložených finančných
prostriedkov sa realizovala prostredníctvom poisťovne.
8. Covid 19 – zabezpečili sme vakcináciu seniorov a imobilných občanov obce, ktorí prejavili
záujem o očkovanie vo FN Trenčín.
9. MŠ a ŠJ – počas letných prázdnin sa vykonala kompletná rekonštrukcia zastaralej školskej
jedálne. Ďakujem zamestnancom OcÚ za vykonanie odbornej činnosti, ktorou sa ušetrili
finančné prostriedky obce.
10. Divadlo – v spolupráci s o.z. Frimlovec sme uskutočnili dve divadelné vystúpenia „Po
predstavení“ a „Jááánošííík“ s mladými začínajúcimi hercami Mestského divadla Trenčín.
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11. Beňadikovská zábava – futbalisti TJ Slovan Zamarovce zabezpečili pre Vás tradičnú
zábavu s vystúpením skupiny EDEN a hodnotnou tombolou. Ďakujem športovcom za jej
výbornú organizáciu.
12. Športová II – zrealizovala sa preložka stĺpu verejného osvetlenia na ulici, ktorý bol
nevhodne osadený v miestnej komunikácii, zabraňoval zimnej údržbe ulice a prístupu
záchranných zložiek ako i nákladným vozidlám. Súčasne sa na ulici doplnilo verejné
osvetlenie tak, aby osvetľovalo celú ulicu a priľahlú hrádzu.
13. Letné kino – v rámci Zamarovského kultúrneho leta sme premietli komédie „Bábovky“,
„Po čom muži túžia“ a „Šťastný nový rok“. Ďakujem p. Martinovi Minárikovi za
zhotovenie novej bezpečnej konštrukcie na zavesenie premietacieho plátna.
14. Čítanie rozprávok pod čerešňou – každý štvrtok počas letných prázdnin občianski
dobrovoľníci a o.z. Frimlovec prečítali deťom rozprávky pod čerešňou v obecnom parku.
15. Zahrajko – zrealizovali sme hudobno-zábavný projekt pre deti - vystúpenie formácie
Zahrajko zo Spievankova. Ďakujem spoločnosti Noba-Smoker za spolufinancovanie a o.z.
Frimlovec za spoluorganizáciu podujatia.
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