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Vážení spoluobčania,
každá sviečka, ktorá rozžiari adventný veniec, nám
naznačuje, ako sa približujeme k najmilším a najkrajším
sviatkom v roku. Žijeme v uponáhľanej dobe, plnej
povinností a úloh a tie nám stále viac ukrajujú z času,
ktorý by sme mohli stráviť s rodinou, priateľmi a blízkymi.
Aj preto sú voľné chvíľe v rodinnom kruhu pre každého
z nás tým najcennejším darom. Cennejším ako počet
darčekov pod vianočným stromčekom, cennejším ako
akékoľvek hmotné bohatstvo. Rodinná pohoda, harmónia
a čas, ktorý prežívame v čarovnej atmosfére vianočných
sviatkov s najbližšími je o štedrosti, pokore a úprimnom
poďakovaní. O tom, aby sme sa zastavili pri spomienke
na
tých,
ktorí
s nami
nemôžu
zasadnúť
k štedrovečernému stolu. O tom, aby sme sa naučili
rozpoznávať, čo je pre nás dôležité, nevyhnutné alebo
nepodstatné. Aby sme cez Vianoce, ale aj po ich
uplynutí, počas celého budúceho roku, mali srdcia
otvorené vzájomnému porozumeniu, pomoci a rešpektu.
Rok, ktorý o pár dní skončí nebol vôbec jednoduchý, bol
celým svojím obsahom absolútne atypický. Verím, že
sme ho aj napriek tomu spoločne zvládli a že nás čaká
ďalšie obdobie spojené s etapou spoločných úspechov
ukotvených v pevnom zdraví, pozitívnej energii a úprimnej snahe naďalej napredovať.
Dovoľte mi, aby som Vám v mene obecného zastupiteľstva, členov obecných komisií, zamestnancov
obecného úradu ako i v mene svojom, zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie,
šťastie, lásku a pokoj v duši.
Mgr. Peter Minárik
starosta obce
Vianočný vinš si prizval koledu,
vraj pôjdu, kam ich oči povedú,
hornatým krajom, šírou rovinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali.
Dieťatko narodené v maštali,
svet požehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho každý po svojom,
a nech mu lásku sveta popraje.

Ako ono symbolom dobra je,
nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,
nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu....
Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda,
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.

Krásne Vianoce Vám prajú pracovníci obecného úradu a kolektív zamestnancov MŠ

ROK 2020 - AKCIE PORIADANÉ V OBCI
Po krásnych a bohatých akciách v minulom roku, nám tohtoročný covid darček trošku
obecné aktivity zabrzdil, napriek tomu aj počas tejto doby sa hlavne vďaka aktivite starostu
a obetavých občanov stihlo veľa skvelých akcií.
KURZ ŠITIA
Pod vedením Janky Kresákovej v januári začali ďalšie sobotné kurzy šitia, tentokrát opäť pre
začiatočníkov a pre tých, čo sa už niečo naučili - kurz pre pokročilých. O obidva kurzy bol opäť
veľký záujem. Okrem piatich dám, sme medzi začiatočníkmi privítali aj jedného mladého muža,
ktorý šikovnosťou určite nezaostával.
Začiatočníci sa oboznámili s funkciami stroja a naučili sa všetko potrebné pre jednoduché šitie,
pokročilí sa zamerali na techniku spracovania detailov pri výrobe konfekcie. Kurzy úspešne zvládli,
čoho dôkazom sú funkčné výrobky ktoré im urobili veľkú radosť. Ďalšie kurzy boli naplánované
na október 2020, ale pre zlú pandemickú situáciu sa nemohli uskutočniť.
J.K.

LETNÁ ČITÁREŇ
V objekte Frimlovca bola zriadená prázdninová letná čitáreň, kde si mohol každý požičať knižku,
posedieť, oddýchnuť a začítať sa. Od prvého prázdninového štvrtku na nápad Janky Kresákovej
začali s pravidelným čítaním rozprávok pod čerešňou v parku na Frimlovci.
Záujemcov „počúvačov“ sa zišlo dosť, potichučky počúvali príbehy o Smelom zajkovi, Psíčkovi
a mačičke, O Šutierikovi a ako chodí Pošta v ZOO. Čítači sa striedali, ďakujem Miškovi Briatkovi,
Barbore Mokrišovej, Jane Masarykovej, Alene Daňovej a Márii Strakovej za výborné občerstvenie.
O rok v tomto projekte budeme pokračovať.
J.K.

KULTÚRNE LETO V ZAMAROVCIACH
Bohaté kultúrne leto avizované aj skvelou propagáciou tiež vďaka covid darčeku bolo
oklieštené, veríme že budúci rok to dobehneme.
Folklór na Frimlovci
V júli sa nám v obecnom parku predstavila mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a detský
folklórny súbor Kornička. Zábava plná humoru a žartov hlavne v podaní folklórnej skupiny Škrupinka je už
dlhodobo známa.
Škrupinka je
mužská skupina spevákov
v najlepšom veku z Trenčína a okolia. Oni
sami sa charakterizujú ako Š-ikovný K-rúžok
R-emeselníkov U-melcov P-ijanov I-nžinierov
N-árodných K-ultúrnych A-matérov. To je,
samozrejme ich humorná charakteristika.
Dôležité je, že vedia dobre spievať, zabávať
a majú veľa energie. A aj keď fungujú
niekoľko rokov, v poslednom čase zazname nali nie jeden úspech. Jej vedúceho Jozefa
Ďuráčiho v našom okolí hádam netreba ani
predstavovať.
Kornička je na rozdiel od Škrupinky detský folklórny súbor, ktorý vznikol na konci minulého storočia. Na
jeseň roku 1999 sa niekoľko "odrastených" tanečníkov a muzikantov z trenčianskych i netrenčianskych
súborov zamýšľalo nad tým, ako vyplniť dlhé jesenné a zimné večery sebe, svojim manželkám a kŕdliku
svojich detičiek. Keďže už mali určité skúsenosti z práce v iných detských i študentských folklórnych
súboroch, rozhodli sa vdýchnuť život novej kôpke, z ktorej bola zakrátko KORNIČKA. Rozmýšľali nad
menom a keďže si dobre pamätali, ako vo svojich mladíckych rokoch ťahali dievky za vrkoče a že to bola
dobrá zábava (aspoň pre nich), vybrali meno KORNIČKA. V neďalekej obci Soblahov (rodnej obci jedného
z vedúcich) tak volali dievčenský zapletaný vrkôčik . Vrkôčik - kornička - sa tak stal(a) názvom aj symbolom
súboru.
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Zábery z krásnej folklórnej akcie v lete 2020 v obec nom parku súbory Kornička a Škrupinka

Letné kino
Tento rok sa v júli premietala česká komédia
Teroristka a v auguste Ženy v běhu.

V.V.

ZO ŽIVOTA NAŠICH NAJMENŠÍCH V ROKU
2020 - MŠ ŠKÔLKA ZAMAROVCE
Takto si žijeme v našej MŠ
Napriek tomu, že tento rok nie je pre nás kvôli COVID-19 moc priaznivý, stihli sme aspoň nejaké akcie
a ďalšie už pripravovali pani učiteľky v MŠ.
30. januára nás navštívilo a predviedlo sa Divadielko
s hudobným
koncertom – deti pozorne počúvali príbehy
o hudobných nástrojoch, zaspievali si a vyskúšali si hranie na
hudobných nástrojoch.
19.februára sa naši predškoláci zúčastnili depistáže – určenie
školskej zrelosti. Do školy odišlo 20 detí, dve deti majú
odloženú školskú dochádzku.
21.februára sa od rána deti predvádzali v maskách, robili
módnu prehliadku, zabávali sa na maškarnej diskotéke a na
záver si aj poplakali pri pochovávaní basy, kde sa oboznámili
s touto tradíciou.
Posledná akcia, ktorú sme stihli pred zatvorením MŠ bola účasť na súťaži MINITALENT dňa 6.3.2020,
ktorá sa konala v Mestskej knižnici v Trenčíne. Deti predviedli tanec „Bábušky“ a vystúpili odvážne pred
porotu a ostatnými deťmi z okolitých MŠ. Za prvé miesto a odvahu si odniesli darčeky a veselé zážitky.
Potom sa udiali nepredvídateľné veci. Naša MŠ sa musela uzavrieť z dôvodu epidemických opatrení.
Priestory MŠ sa museli dezinfikovať a všetci sme si zvykali na nosenie rúšok. Tieto prísne opatrenia nám
pomohli v boji proti tomuto vírusu a v máji sa postupne začali uvoľňovať niektoré nariadenia a pripravovali
sme sa na znovuotvorenie MŠ.
1.júna sa po dlhej prestávke otvorili brány našej MŠ.
Dodržiavali sme prísne hygienické pravidlá. Na Deň detí si všetci zasúťažili, zatancovali a dostali sladkú
odmenu.
V júni sa deti z predškolskej triedy zúčastnili rôznych turistických vychádzok do blízkeho okolia a na zmrzlinu
do Trenčína. Pripravili si program na rozlúčku s MŠ. Odfotili sa na pamiatku a vytvorili s pani učiteľkami
tablo. Domov si odniesli pamätné predmety a knižky.
Koncom mesiaca a počas prázdnin sa udiali aj zmeny na školskom dvore, kde sa pani učiteľky s pani
školníčkou zúčastnili brigády – ponatierali lavičky, ploty, zvýraznili plochu na dopravnom ihrisku. Novú
fasádu dostal aj drevený vláčik.
V septembri nastúpilo do MŠ 58 detí, z toho 24 predškolákov a deti sú rozdelené do troch tried.
V piatok 4.12. nás navštívil Mikuláš s čertom a anjelom, spoločne odovzdali mikulášske balíčky deťom. Deti
im zarecitovali a zaspievali nacvičené básničky a pesničky. Nezabudli pekne poďakovať. Za bohaté balíčky
ďakujeme pánovi starostovi.
V pondelok 7.12. sa pustili do vykrajovania medovníkov a pani kuchárky im ich upiekli.
Poobede s pani učiteľkou spoločne zdobili.
11.decembra. naše dievčatá z veľkej triedy sa prezliekli za Lucie a povymetali kúty na
OÚ a okolitých firmách.
Dúfame, že sa situácia zlepší a my opäť budeme fungovať v našom akčnom živote.
Za všetky deti a kolektív MŠ prajem všetkým krásne Vianoce a Šťastný Nový rok.
Ing. Blanka Škodová, riaditeľka MŠ

Pani učiteľka skúša žiaka:- Podľa čoho usudzuješ, že slovenčina je materinský jazyk?
- Lebo môj ocko sa málokedy dostane k slovu...
- Janko, vymenuj nám nejakú objemovú mieru, vraví pani učiteľka.
- Liter.
- Dobre, a poznáš nejakú väčšiu?
- Áno prosím, ocko ma naučil - demižón.

VÝROKY NAŠICH DETÍ
Aby ste aj vy vedeli, ako nám je veselo 
Po Mikulášskej besiedke:
D.: Pani učiteľka , ten čert bol ozajstný?
Pani učiteľka: „Áno bol.“
D: „Ha-ha, nebol, lebo nemal kopytá.“
H.: „Ten čert nebol ozajstný, lebo Oliver mu
stupil na chvost a vôbec ho to nebolelo.“

T.: „ Som taký dopletený, že neviem, či si
vlastne učiteľka alebo moja mama.“
N.: „ Vieš prečo chodím do škôlky? Lebo sa
doma nudím.“
D.: „ Čo máme dnes ráno na obed?“
Pani učiteľka.: „Prečo si vypľul tú knedľu?
J.: „Lebo niečo v hrdle mi povedalo, že ju
neprehltnem.“
A.: „Pani učiteľka,ty tak pekne voniaš. Čo
máš novú vodu po holení?“
S.: „ Som spotená z prsteňa, dám si ho
dole.“
S.: „Táto choroba nie je korona,ale bacil
cecil.“
N.: „ Moji rodičia dobre platia škôlku, sú
slušne vychovaní, veď ich vychovala moja
babka.“

E.: „Ja som včera písala Ježiškovi, ale dnes
ráno to ešte stále bolo na okne.“
Pani učiteľka: „ Veď si to on ešte zoberie,
neboj sa.“
E: „ Ešte asi ťahá dovolenku.“
Pani učiteľka: Noemi ty si dnes nejako
ticho.“
N.: „No musím mať zatvorenú pusu, kvôli
korone.“
T.: „Moja babka má málo peňazí.“
Pani učiteľka: „ Ako vieš?
T.: „Lebo som videl, keď mame dávala.“

Deti vymýšľali. Pani učiteľka: To ako kde
sme?“
D.: „ Šak v Zamarovciach.“
K.: „ Pani učiteľka, ty máš frajera?
Pani učiteľka: „Prečo?
K.: „ No lebo ja mám.“
Rozprávali sme sa, čo všetko môžeme
vyrobiť z jabĺčok.
M.: „No tak my to nasekáme, hodíme do
suda a máme alkohol.“
S.: „Vieš, že Ježiško kupuje zadarmo?“

N.: „Ja idem na Oravu.“
O.: „Ja tiež.“
Pani učiteľka: „Možno sa stretnete.“
O.: „Nie, my máme Oravu ďalej.“

O.: „ Pani učiteľka, ostrúhaj mi tú ceruzku,
vymkla sa mi z pod kontroly.“

B.: „My sme na prechádzke stretli krásneho
mŕtveho zajačika.“

Povedz slovo na „s“.
S.: „Sviňa.“

Na návšteve na družstve sa pýta pani učiteľka detí, ako sa volajú mláďatká kravičiek.
O.: „No predsa bahniatka.“

O.: „ Pani učiteľka, už by si mohla niekedy aj
poslúchať.“

Na školskom dvore bola na zemi mŕtva
mucha.
J.: „Chúďatko malé, asi ju niekto zastrelil.“
Pani učiteľka sa pýta detí, či vedia, čo je vôl.
K.: „ No takto Vám to vysvetlím: „ Krava je
dievča a vôl to je chlap.“
Deti pozorovali chrobákov.
V.: „Pozrite, ten chrobák hryzie toho
druhého.“
M.: „Čo si, to sa len pária.“

N.: „Pani učiteľka, prečo si mi spravila taký
malý bunker, keď ja som taká veľká žena.“

Pani učiteľka:
- Mirko, prečo je pod tebou mláčka?
- Vyliala sa mi voda.
- A prečo máš mokré nohavice?
- Lebo tá voda tiekla spod nohavíc.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Klopanie na nebeskú bránu. Svätý Peter zakričí:Čo je? Nehovorí sa čo je, ale kto je!
Bože, zase učiteľka! 
Príde upratovačka do triedy a hovorí žiakovi, čo sedí
v triede: - Kto má ten bordel po vás pratovať?
Žiak jej na to: - Mali ste sa lepšie učiť...

Spoločenská kronika
január-december 2020
NAŠI JUBILANTI
- GRATULUJEME
Nad 90 rokov
LEHOCKÁ Emília
BOŽÍKOVÁ Mária

ČERVEŇAN Viliam
JANČO Štefan

90 roční
ŠTEINIGEROVÁ Anna

85 roční
BRIESTENSKÁ Anna
HELEŠOVÁ Jolana

80 roční
VOJDAN Jozef, Ing.
LITVINOVOVÁ Marta
BEŇOVÁ Margita

KNAJBEL Ivan
MYSLIVCOVÁ Mária
KADLECOVÁ Marta

75 roční
KOZELKA Vojtech
PLŠKOVÁ Jarmila
HUDECOVÁ Emília
DOBIAŠOVÁ Božena
FEKEOVÁ Vlasta

ŠEVČÍK Rudolf
STAŠÁKOVÁ Lujza
JANČOVÁ Anna
KLUSKOVÁ Oľga

OPUSTILI NÁS

KUČERÁK Ľudovít
JURIGA Ján
SAMUEL Rudolf, PhDr., CSc.
ŠTEFANOVÁ Eulália
JANKOVSKÁ Anna
FEKE Andrej
ZÁBORSKÝ Anton
MINÁRIK Štefan
HÁMORNÍKOVÁ Silvia
BOLDIŠ Cyril, Ing.
UŚIAKOVÁ Emília

NARODILI SA
KRAUS Hana
DLOUHÝ Elias
TEHLÁRIK Michal
ZELNÍČKOVÁ Karin
BÍROŠÍK Jakub
KADLECOVÁ Dorota
GALKOVÁ Izabela
MELIŚOVÁ Eliška

70 roční
CAGALINEC Štefan
PETRÁŠ Pavel
DANEK Ľubomír, Bc.
BEĎAČOVÁ Janka
HÁMORNÍKOVÁ Marta

PANÁK Jozef
CÁDRA Jozef
SKOVAJSA Štefan
DANEKOVÁ Mária
BOŽIK Ľubomír

65 roční
JURIGA Milan
GÚCKY Ivan
PITVOREC Jozef
NOVOTNÝ Miroslav
PENČÍK Ján
PROKEŠOVÁ Soňa
PITVORCOVÁ Anna
ZAŤKOVÁ Eva
HÁL František Mgr.,RSDr.

60 roční
ZEMANOVIČ Miroslav CHOCHLÍK Anton
SLEMENSKÝ Miroslav KADLEC Peter
GRAŇÁK Boleslav,Ing. DAŇOVÁ Alena
KOVÁČIKOVÁ Božena ONDRKÁL Oto, Mgr.
ČECHOVÁ Vlasta, Ing. HOJNOŠ Ján, Ing.
ČERVEŃANOVÁ Eva,PhDr.
BOLDIŠOVÁ Tatiana,Ing.
KORIENEK Stanislav

UZAVRELI
MANŽELSTVO
PITVOREC Jozef, Zamarovce
ŹUCHOVÁ Zuzana, Libichava
FIEDOR Radoslav, Zamarovce
KUZMIAKOVÁ Ivana, Zamarovce
ŠKÚCI Martin, Trenčianske Stankovce
CHORVÁTOVÁ Michaela, Zamarovce
ŠIMANSKÝ Vladimír, Zamarovce
BIRÁSOVÁ Dominika, Mgr., Zamarovce
MACHOVEC Anton, Drietoma
CAGALINCOVÁ Gabriela, Zamarovce
PETROVSKÝ Ladislav, Trenčín
BOLDIŠOVÁ Tatiana, Ing., Zamarovce
ŠEVČÍK Damián, Skalka nad Váhom
HORNÁ Monika, Zamarovce
KLAČANSKÁ Ivana, Zamarovce
SVETÍK Tomáš, Trenčín
O.D.

* OBECNÝ

NAŠI PRVÁCI
Dňa 11.9.2020 sa z dôvodu epidemiologických opatrení
uskutočnil zápis našich prváčikov do Pamätnej knihy obce
Zamarovce vo dvore obecného úradu. Pre školský rok
2020/2021 nastúpili v septembri do školských lavíc títo prváci
z našej obce:
BIRÁS Christian, HABÁNEK Max, FRAŇOVÁ Veronika,
GÉCI Adam, HANÁČKOVÁ Sabína, HUSSAIN Simon,
KALIK Tomáš, KORMAŇÁK Leo, MARTINKOVÁ Kamila,
PRÍSTAVKOVÁ
Zara
Hana,
PAVLINEC
Rebeka,
CHRASTINA Matúš, RANINCOVÁ Nina, VARHANÍK
Štefan, VEISOVÁ Jasmína, ŠMIDÁKOVÁ GELLE Amália,
ŠOBÁŇOVÁ Mia
Pri tejto milej príležitosti im starosta obce poprial veľa
úspechov v škole, veľa dobrých známok, rodičom veľa
trpezlivosti a odovzdal im malé darčeky.

ÚRAD *

Pracovná doba počas sviatkov
Obecný
úrad
Zamarovce
oznamuje
občanom, že počas vianočných sviatkov
bude obecný úrad otvorený nasledovne:
Streda
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Pondelok
Utorok

23.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.12.2020
04.01.2021
05.01.2021

zatvorené
08,00 - 14,00 hod.
08,00 - 14,00 hod.
08,00 - 14,00 hod.
zatvorené
08,00 - 14,00 hod.
08,00 - 14,00 hod.

Zároveň žiadame občanov, ktorí ešte
neuhradili poplatky za rok 2020 – poplatok
za komunálny odpad alebo iný poplatok,
že tak môžu urobiť ešte v termíne do
30.12.2020 do pokladne obce Zamarovce.

* DAŇOVÉ PRIZNANIE NA ROK 2020 *

Obecný úrad Zamarovce upozorňuje
občanov, u ktorých počas roka 2020
nastala zmena - napr. kúpa, predaj alebo
darovanie nehnuteľností a pod., že je
potrebné podať na Obecný úrad
Zamarovce daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti v termíne do 31. januára
2021.

* PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ *
Na obr.: Martinková K., Prístavková Z.H., Kalik Tomáš, Chrastina M.,
Varhaník Š., Géci A., Fraňová D., Pavlinec R., Šmidáková Gelle A.

ŠTATISTIKA OBCE

(január – december 2019)

Deti do 15 rokov
247
Muži
578
Narodenie detí
8
Z obce sa odhlásilo 23
Priemerný vek obyvateľov
Priemerný vek mužov
Priemerný vek žien

Obyvatelia do 60 rokov
Ženy
Úmrtie
Do obce sa prihlásilo
39,38
38,92
40,29

950
588
11
41

Počet trvale bývajúcich občanov – 1166

- Počul som, že tvoja svokra dostala otravu krvi.
Čo sa jej stalo?
- Ale zahryzla si do jazyka!

Riaditeľstvo MŠ Zamarovce oznamuje
že počas vianočných prázdnin bude
materská škola zatvorená v čase od
21.12.2020 do 08.01.2021. Prevádzka
začne dňom 11.01.2021 (pondelok).

Boli Vianoce a sudca
mal dobrú náladu, pýtal
sa obžalovaného,
prečo je na súde.
„Za predčasné vianočné nákupy, odpovedal
muž.
„To predsa nie je priestupok. Ako
skoro ste nakupovali ?“
„Dve hodiny pred začiatkom otváracej
doby.“

AJ VIANOCE S COVID-om MÔŽU BYŤ VIANOCAMI
Epidemiologická situácia s ochorením COVID-19 nás sprevádzala takmer celým rokom 2020.
Mnohí z nás si zvykli, iní sú unavení, pracovne i duchovne vyčerpaní, ďalší zas nahnevaní.
Minister zdravotníctva SR a hlavný hygienik SR uviedli na poslednej tlačovej konferencii údaje
o sprísnených opatreniach počas sviatkov, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Medzi
hlavné opatrenia patrí najmä to, že od 21. decembra sa na Slovensku zatvoria všetky obchody
s výnimkou potravín, drogérií či lekární. Deťom sa zároveň začnú školské prázdniny. Opatrenie má
platiť minimálne tri týždne. Zároveň však platia opatrenia, ktoré platili aj doteraz ohľadom nosenia
rúška, dodržiavania odstupov, obmedzenia zhromažďovania sa a iné. Boli však povolené zimné
pobyty v hoteloch a dokonca aj lyžovačka1. Aj mnoho ďalších aktivít bude možné vykonávať, ak
navštívime mobilné odberové miesta a ochorenie sa u nás po testovaní nepotvrdí. Veď všetci
chceme vedieť, či sme zdraví a či neublížime svojmu okoliu.
Názory na opatrenia sa líšia, vieme však s nimi žiť (mnohé boli totiž platné takmer celý rok).
Myslím, že nikto z nás by nechcel byť na mieste a v koži rozhodujúcich predstaviteľov. Verte mi, že
aj Vaše zdanlivo skvelé a jednoduché riešenia by získali rôznorodé reakcie...
Napriek všetkému však dobrou správou zostáva, že Vianoce môžu byť krásne aj v takejto
situácii.
Ak krízové opatrenia zakazujú organizovanie vianočných trhov –
skúsme si niečo vyrobiť vlastnoručne (ozdoby, ikebany, oblátky, punč...)
alebo sa prejdime po večernom námestí s otvorenými očami...
Ak opatrenia zakazujú organizovanie vianočných firemných
posedení, skúsme sa spojiť online alebo si jeden druhému vyrobiť
prekvapenie.
Ak opatrenia deťom obmedzia chodiť do školy – využime to ako
príležitosť venovať im čas, ktorý bežne nemáme...
Ak sme mali v pláne navštíviť vzdialenú rodinu a mobilita bude
obmedzená, hľadajme možnosti ako potešiť milým telefonátom, či pohľadnicou (ktorá len zdanlivo
vyšla z módy) ...
Ak nestihneme kúpiť všetkým darčeky, kvôli zatvoreným obchodom, skúsme sa zamyslieť, či
len to jediné im urobí radosť na Vianoce a či nemožno blízkych obdarovávať počas celého roka ...
Ak budú obmedzené vstupy do kostolov na Vianoce, skúsme prežiť Služby Božie alebo Omšu
vo svojom srdci v intimite s Bohom ... Čo tak si pri spoločnom stole prečítať z Biblie, či zaspievať
nábožnú pieseň alebo Tichú noc? Boh nie je predsa zatvorený v kostoloch...
Ak vidíme, že opatrenia pripravujú ľudí o podniky a peniaze na živobytie, aj my predsa vieme
pomôcť, podporiť či už finančne, ale niekedy stačí len naša opora, pomocná ruka, nákup či slová
uistenia...
Skúsme spolu dodržiavať tie jednoduché, no život zachraňujúce opatrenia: rúško – odstup –
ruky. V mnohých krajinách sú opatrenia prísnejšie, niekde sú dokonca k tomu záplavy, niekde
požiare, niekde vojny .... Stále si myslíme, že naša situácia je tá najhoršia?
Ak nás mal COVID- 19 niečo naučiť, tak myslím, že najmä to, aby sme prehodnotili svoj prístup
k sebe aj k ostatným. Skúsme vyjsť z tohto roka zmenení k lepšiemu. Každý deň môžu byť
Vianoce – je to len na tebe a na mne.
1
- opatrenia sa môžu zmeniť vzhľadom na aktuálne rozhodnutia vlády SR
L.B.

Privítanie Silvestrovskej noci – buďme solidárni
Vážení občania, buďme aj my solidárni a pridajme sa k výzve
Trenčína – Silvestrovská noc bez ohňostroja. Žijeme v obci, kde
veľká časť obyvateľov má domáce zvieratá a kto ich nevlastní,
nevie si ani predstaviť, ako trpia tieto nevinné tvory za chvíľu
rozkoše dospelých. Myslím, že v tejto dobe sa zaobídeme aj bez
tejto „atrakcie“, ktorá naviac ohrozuje naše, ale veľakrát aj zdravie
nevinných ľudí, ktorí sa akurát v tom čase vyskytli na tom
nesprávnom mieste. Verím, že aj Vašim deťom to vysvetlíte
rozumne, prečo sú ohňostroje tak nebezpečné ako pre ľudí, tak aj
pre zvieratá. Ak už niekto bez tejto zábavy nevydrží, prosím Vás
nepúšťajte ohňostroj medzi domami, ale radšej na hrádzi pri Váhu.
Najlepšie je ale pustiť o polnoci ohňostroj úprimných želaní a prianí svojim najbližším.
Mgr. P. Minárik, starosta obce

DEJINY OBCE ZAMAROVCE – ROD ZAMAROVSKÝCH
V našom oboznamovaní sa s históriou obce pokračujeme krátko z publikácie Rudolfa Samuela, ktorý
nás žiaľ tohto roku opustil.
Hospodárstvo, majetky rodu
Majetkové pomery rodu Zamarovských sú tiež zaujímavé. Hoci Zamarovskí pochádzali z Nemecka,
postupne sa začali pokladať za Slovákov. Aj listy písali po slovensky a ako študenti jezuitského
gymnázia v Trenčíne sú v jeho matrike zapísaní Slováci a katolíci. Tak roku 1655 je tu zapísaný Juraj
Zamaróci a roku 1699 Ladislav Somarovský. Podobne tomu bolo aj u rehoľníkov z tohto rodu, najmä
jezuitov. Majetnejší zamarovskí zemania, resp. ich deti, navštevovali v Trenčíne jezuitské, neskôr
piaristické gymnázium.
V čase od 13. do 19. storočia prišli Zamarovskí o časť svojich rodinných majetkov v Zamarovciach.
Matúš Čák-Trenčiansky ich pozbavil časti majetku, avšak po jeho smrti im túto časť roku 1322 vrátili
na kráľov príkaz (Karol Róbert). Navyše neskôr získali majetky v ďalších 13 dedinách a načas boli
spolumajiteľmi hradu Vršatec a jeho panstva. Rok 1341 si členovia rodu rozdelili na polovicu majetky
v Zamarovciach. Ich drietomská vetva získala majetky v Klobušiciach, roku 1370 získal Peter
Zamarovský polovicu ľuborčianskeho panstva, jeho syn Benedikt roku 1388 už vlastnil Klobušice, Vrtiže
a Malô Ľuborču. Roku 1456 vlastnili Zamarovskí polovicu kúrie v Novej Vsi. Potom vzali do zálohy
polovicu majetku v Chocholnej, roku 1458 ho však vrátili. Ešte predtým Peter Zamarovský vzal
do zálohy isté majetky v Drietome.
Roku 1419 sa potomkovia Petra písomne dohodli o vlastníctve majetku v Zamarovciach. Synovia
Mikuláša Zamarovského Abrahám a Ján získali neskôr značnú časť zamarovského majetku.
Keď uvedené údaje zhrnieme vychádza, že v stredoveku vlastnila rodina Zamarovských majetky
v Zamarovciach, Klobušiciach, Ľuborči, Dvorci, Iliavke, Vrtižeri, Dulove, Chocholnej, Záblatí,
Kochanovciach, Novej Vsi. O pozemky a majetky viedli časté a dlhotrvajúce spory.
Z jednej vetvy rodiny Zamarovských pochádzali aj zemianske rodiny Hanzelovcov, Hrehorovcov,
Orsághovcov, Ujfalusiovcov a Vrbkovcov. To bolo v 15. storočí. Rodina Hanzelovcov sa v dedine
postupne väčšmi presadila, čím dostala Hanzlíková meno po nej. Neskôr sa tu spomínajú rodiny
Cajelovcov, Chepelovcov, Jarošovcov, Kavkovcov, Mužíkovcov a Zamarovských.
Ešte v stredoveku si bratia Abrahám a Ján Ivaničko rozdelili zamarovský majetok na polovicu. Neskôr
vznikol z tohto aktu komplikovaný a dlhotrvajúci spor,lebo na majetok si robili nárok viacerí potomkovia.
Ďalší spor viedol v rokoch 1580/1582 František Zamarovský s trenčianskymi mešťanmi o záhrady pri
Váhu. Tento stav mala „na svedomí“ rieka Váh, ktorá vytvorila koryto a ostrov na zamarovskom území
a potom znova zmenila svoje koryto. Územie potom zarástlo vrbinou, vznikli tu pastviny a Trenčania
na týchto miestach nakoniec vysadili ovocné stromy. František Zamarovský sa nechcel vzdať tohto
územia a riešil to násilím (vnikol do záhrad). Spor sa dostal na dva roky pred župný súd, ktorý uznal
práva trenčianských mešťanov. Spôsobené škody pripísal na konto Františka Zamarovského. Ten
medzitým zomrel a spor prešiel na jeho manželku Barboru Trstiansku, ktorá sa potom vydala za Jána
Záluského. Po prvom manželovi mala veno v troch sedliackých usadlostiach, 11 roliach a polovici
dvoch zemianských kúrií. Po jej smrti príbuzní nebohého Františka Zamarovského mienili odkúpiť
naspäť uvedený majetok od Jána Záluského, avšak neuspeli.
Ešte predtým Imrich Zamarovský predal svoj majetkový podiel v Zamarovcich Záluskom. Tí vykúpili
od Zamarovských aj ďalšie majetky a role, vrátane tých, ktoré mali Zamarovskí v zálohe u iných
vlastníkov.
Rodina Zamarovských po mnohé časy chcela kúpou získať uvedené majetky späť s odôvodnením,
že nie sú predané, ale iba založené. Čiastočne sa jej to podarilo roku 1632 dohodou medzi Jánom
Záluským (syn Andreja a Anny Ďoriovej) a ďaľším Františkom Zamarovským. Záluskí mu mali zadarmo
nechať roľu Široká a keď vyplatí 286 zlatých vrátia mu 7 rolí.
V 17. storočí dostali časť majetku rodu v Zamarovciach jezuiti. Juraj Silvai, richtár mesta Trenčín, dostal
totiž od Františka Somarovského postupne do zálohy 5 želiarskych usadlostí za 500 zlatých (r. 1651)
a 6 takýchto usadlostí s krčmou za 700 zlatých. Synovia Františka Somarovského dali do zálohy
Jurajovi Silvaiovi spolu 13 želiarskych usadlostí a 10 rolí za 2385 zlatých. (Synovi Štefanovi ostalo
hôrne právo).
Juraj Silvai však dostal 12.03.1654 do trvalej (vešnej) držby od Františka Somarovského a jeho synov
všetko, čo dostal od nich do zálohy a k tomu ešte kúriu za 1000 zlatých.
Roku 1655 Juraj Silvai predal uvedený zamarovský majetok trenčianskym jezuitom za 5500 zlatých.
Jezuiti mali zmluvnú starostlivosť o Františka Somarovského až do jeho smrti, vrátane adekvátneho
pohrebu.
Gróf Gabriel Ilešházi sa tiež zaujímal o spomínaný majetok, ale neuspel.
František, Mikuláš a Juraj, synovia Františka Samarovského, sa s jezuitmi sporili pre nedodržanie
dohôd jezuitmi, avšak keď od nich dostali 500 zlatých, od sporov ustúpili a majetok ostal jezuitom.

Štefan Zamarovský a Adam Zamarovský s manželkou kúpili v 19. storočí domy v Trenčíne. Deti
Adama, ktoré dom zdedili, ho roku 1960 predali.
Ako Adam, tak aj Štefan Zamarovský s manželkou kúpili tiež na Pivovarskej ulici v Trenčíne roku 1923
dom. Štefan Zamarovský, pôvodne kominársky majster začal postupne podnikať. Mal parnú pílu,
tehelňu a tiež obchod s drevom, koksom a stavebným materiálom. Činil sa aj vo verejnom živote (napr.
ako funkcionár vo včelárskom spolku i včelárskej župe v Trenčíne – podpredseda). Narodil sa v kaštieli
v Madočanoch na Liptove 03.06.1892. Bol to otec spisovateľa, publicistu, bádateľa a cestovateľa
Vojtecha Zamarovského, ktorý pochádza teda z inej vetvy Zamarócich.
Pohľad na posledných členov rodu v Zamarovciach
Maďarizácia zasiahla a ovplyvnila v 19. storočí časť tých z rodu Zamarovských, ktorí pracovali v župnej
správe, ako napr. Ján Zamaróci narodený v Zamarovciach roku 1859. Poslední členovia rodu, bývajúci
v Zamarovciach, sú prezentovaní ako významní právnici.
Takto je charekterizovaný Jozef (1747-1824), ktorý po štúdiách práva v Trnave pôsobili vo viacerých
významných funkciách (advokát, kráľovský prokurátor v Pešti, župný tabulárny sudca, prokurátor
šľachtických rodín). Pochovaný je v Zamarovciach.
Ďalším bol Florián Zamaróci (1788-1863). Po štúdiách práva v Pešti sa stal tabulárnym sudcom pre
Trenčiansku, Turčiansku a Nitriansku župu. Neskôr bol župným poručníkom i zástupcom podžupana.
Úradničenie ho však veľmi nezaujímalo, uchýlil sa do ústrania na zamarovskom majetku, kde sa
venoval hospodáreniu. Roku 1831 dal v obci postaviť kaštieľ, ktorý v krátkom časovom období 6 rokov
trikrát vyhorel spolu s vyše 500 ovcami a s dobytkom. Navyše po neúrodnom roku skoro zbankrotoval.
Založil veľký vinohrad. Nakoniec odovzdal majetok svojim synom Ferdinandovi a Štefanovi.
Knižnicu Zamarovských založil a vybudoval práve Štefan Zamaróci a strávil v nej veľkú časť dňa, ba
i noci. Jeho vášňou bolo čítanie a študovanie. Knižnicu založil aj pre svoju rodinu. Na nákup kníh minul
veľa peňazí a zaujímal sa najmä o históriu a archeológiu. Preto v menšej miere vyhľadával spoločnosť,
hoci pri zriedkavých stretnutiach bol dobrým spoločníkom. Prejavil sa aj ako vášnivý zberateľ poštových
zámok.
Kvôli úplnejšiemu sumáru je stručná zmienka o niektorých ďalších členoch rodu Zamarovských.
Tak napr. z Malých Stankoviec (teraz zlúčené v obci Trenčianske Stankovce) pochádzal František
Zamaróci. V 19. storočí žil s rodinou v Trenčíne a pracoval ako úradník na miestnom súde. Štefan
Zamaróci zomrel v Trenčíne roku 1903 ako 27-ročný. Vnuk Františka Zamaróciho Ladislav Zamaróci
(v 19 storočí fiškál mesta Trenčín) zomrel v Trenčíne roku 1914 ako 72 ročný. Významným vedúcim
pracovníkom v strojárskych závodoch v Maďarsku a USA bol strojný inžinier Eugen Zamaróczy
(7.9.1891 v Trenčíne – 16.12.1957 v Budapešti). Vyštudoval na technickej univerzite v Budapešti.

Malebné zákutie pri Váhu v Zamarovciach
V.V.

OBECNÝ HLÁSNIK
Službu Obecný hlásnik v našej obci prevádzkujeme už druhý rok. Prináša Vám aktuálne informácie
o dianí v obci z rôznych oblastní priamo do Vaších emailových schránok alebo prostredníctvom
sms správ do mobilných telefónov. Viacerí sa ma pýtate, prečo informácie neposielame tak ako
v iných obciach za využitia rôznych dostupných aplikácií. Systém, ktorý máme zavedený síce
nejde s dobou a s rozmachom mobilného spojenia, ale má nesporne dve výhody. Prvú, že je
bezplatný a obec nevynakladá žiadne finančné prostriedky na prevádzku systému a odosielanie
sms správ a emailov a druhú, že všetky „novšie“ systémy pracujú na
platformách operačného systému android a ios. Najmä vekovo starší
občania nemajú mobilné telefóny, ktoré pracujú s uvedenými
operačnými systémami a nedokázali by si prečítať informácie
obecného hlásnika.
Po spustení obecnej služby v roku 2018 mal obecný hlásnik 181
užívateľov. Dnes, teda po dvoch rokoch, odosielame občanom
informácie na 257 mobilných čísel a na 230 emailových adries. V roku
2020 Vám bolo odoslaných 232 správ, čo predstavuje 176 121
odoslaných sms-iek.Verím, že v roku 2021 sa ku Vám prostredníctvom tejto služby dostanú iba správy, ktoré Vás
potešia, alebo Vám pomôžu. Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku
pevné zdravie, more šťastia a nekonečno dobrých správ.
V prípade záujmu o jeho aktiváciu si stiahnite žiadosť zo stránky obecného úradu.
Váš obecný hlásnik P.M.

NIE KAŽDÁ OBEC MÁ MAJSTRA SVETA
Niektorým netreba, niektorým možno áno, predstavíme Vám občana našej obce, ktorý
v športovom živote čosi dokázal - Peter Gelle. Slovenský kanoista, majster sveta, vicemajster
sveta, reprezentant Slovenska na olympijských hrách v Londýne v disciplínach K2 na 1 000 m
a K4 na 1 000 m a v Rio de Janeiro v K1 na 1 000 m. V roku 2011 na Majstrovstách Európy získal
s Erikom Vlčekom bronzovú medailu v disciplíne K2 na 500 m.
Na MS 2011 v Szegede sa stal s Erikom Vlčekom majstrom sveta v K2 na 1 000 m.
01. Aj keď Trenčín je jedna zo slovenských bášt kanoistiky, predsa - kde sa zobral
štúrovčan v Zamarovciach?
Moje začiatky boli v Štúrove, kde má kanoistika taktiež veľkú tradíciu. Ako mladý som bral
šport ako zábavu, ale keď som mal pokračovať na strednej škole, presvedčil som našich, aby
mi dovolili ísť na športové gymnázium v Trenčíne, kde bola kanoistika. Tam som aj
odmaturoval a dostal som možnosť pokračovať v Dukle Trenčín. V Trenčíne som sa začal
zaraďovať medzi špičku slovenskej kanoistiky a neskôr aj svetovej. Istý čas som býval
v Trenčíne, ale neskôr, keď som mal rodinu, som hľadal kľud a pekné prostredie a to
Zamarovce ponúkali. A výborní susedia je už bonus k tomu všetkému. Sme tu veľmi spokojní
a šťastní.
02. Čiže zrejme idea usadiť sa tu súvisí s profesionálnym zameraním?
Áno,aj po ukončení mojej aktívnej kariéry by sme tu chceli ostať. Všetci sme tu veľmi spokojní.
03. Kanoistické začiatky?
Ako dieťa som sa venoval rôznym športom od džuda cez basketbal, volejbal, plávanie ktorému som sa venoval aj zo 3 roky, až som nakoniec ako 12-ročný zakotvil
pri kanoistike. Základom všetkého bola úžasná partia, trávili sme veľa času spolu a tým pádom
sme ani nevnímali náročnosť tréningov.

04. Najväčší úspech v kariére?
Medzi moje najväčšie isto patrí 4.miesto z posledných MS v Szegede v roku 2019, lebo som to
dosiahol po náročnej sezóne v singlovej disciplíne, ako aj 8.miesto v K1-1000 m z OH v Riu de
Janero. Medzi moje najväčšie úspechy ale patria tak isto v K2: 1.miesto z r. 2011 v Szegede
s Erikom Vlčekom a v r. 2017 v Račiciach 2.miesto s Adamom Botekom. V r. 2010 potom
2.miesto na MS v Poznani v K1 – 500 m a 6.miesto z OH v Londýne v K4 – 1000 m.
05. OH - Londýn, Rio de Janeiro, na rok Japonsko – olympiáda, je to výzva - tešíš sa?
Po takomto turbulentnom roku si myslím, že to je výzva, pre každého bude príprava veľmi
náročná aj kvôli možnostiam vycestovať za lepšími poveternostnými podmienkami. Veľká
výzva to bude, ale už sa na ňu teším. Život nemá byť jednoduchý 😊
06. Kde bude prebiehať príprava?
Je to dosť ťažké momentálne povedať. Určite nebudeme môcť ísť náš zvyčajný plán.
Momentálne sme nachystaní, že po novom roku pôjdeme do Talianska, nakoľko si tam vieme
zabezpečiť vlastné ubytovanie mimo hotela čo je najlepšie pre izoláciu.
07. Cieľ na olympiáde?
Jednoznačne účasť vo finále a potom už iba ukázať čo je vo mne a vydať zo seba všetko.
Pokiaľ sa nič nestane a vo finále vydám zo seba všetko, tak budem spokojný nech už
umiestnenie bude akékoľvek.
08. Najväčšie profesionálne sklamanie?
Určite finále na OH v Riu. Cez noc bola veľká víchrica a na dráhu nafúkalo riasy, ktoré sa
potom uchytili na kormidlo a vôbec som nemohol pretekať. Len pre porovnanie - je to niečo
ako keď cyklista dostane defekt, síce preteká, šliape do pedálov, ale pretekať sa s tým nedá.
09. Bude ešte aj Paríž 2024?
To mám silné pochybnosti, predsa len už budem mať v tom čase pred 40-kou a to je už
v živote športovca čas pomýšľať na dôchodok, ale človek nikdy nevie 😊.
10. Pretrváva rivalita medzi českými a slovenskými kanoistami, napr. ako je to v hokeji?
Absolútne nie, práve naopak podporujeme sa a napríklad jedným z najlepších kajakárov na
svete je Jozef Dostál a vychádzame spolu veľmi dobre.
11. Rodina – asi veľká podpora, hlavne manželky pri troch deťoch?
Áno, ako sa hovorí, za každým úspešným mužom stojí žena a u mňa to je tak isto. Cítim veľkú
podporu. Som veľmi často preč na sústredeniach v zahraničí, takže starostlivosť o domácnosť
a deti ostáva na manželke. Keď som doma, snažím sa pomôcť ako sa dá, ale keď som preč,
tak v podstate je na všetko sama.
12. Po sondovaní v teréne kamaráti nebonzli na Teba nič, nefajčíš, nepiješ, že vraj si
slušný? Daj teda niečo na kolegov - nejakú perličku.
Tak na toto veru nemám nič, možno akurát to, že mam rád dobrú stravu a zisťujem, že vekom
sa trocha horšie dostáva naspäť do formy 😊.
Ďakujem Ti za rozhovor, ak sa staneš olympijským víťazom, tak v obci vyjde mimoriadny
Obecný informátor, sľubujem. P.S. – stačilo by aj druhé alebo tretie miesto 
V.V.
Na kanoistických pretekoch
sa rozprávajú dvaja diváci:
- Ten náš reprezentant, čo
vyhral, bol diskvalifikovaný!
Použil netradičný štýl.
- Aký?
- Motorový čln! 

Peter Gelle – Szeged 2019, spokojný v cieli,
výsledok ho posunul na olympiádu do Tokia 2021

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO OBCE

Vážení spoluobčania,
každoročne sa Vám prihováram a informujem Vás o zmenách v oblasti odpadového hospodárstva
v obci, pretože všetci produkujeme odpad. Ak chceme mať priaznivejšie ceny za jeho vývoz,
uskladnenie, či zhodnotenie, musíme ho spoločne triediť. Som nesmierne rád, že sa nám to darí.
Obec Zamarovce v roku 2018 mala vytriedenosť na úrovni 23,9%, v roku 2019 už 30,40%
a predpoklad úrovne vytriedenia odpadov na rok 2020 je viac ako 40%. Pozrime sa, koľko sme
separáciou odpadu ušetrili:
Položka

Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

X ≤ 10
10 < x ≤ 20
20 < x ≤ 30
30 < x ≤ 40
40 < x ≤ 50
50 < x ≤ 60
x > 60

Sadzba za príslušný rok v € .t
2019
2020
2021
a nasledujúce
17
26
33
roky
12
24
30
10
22
27
13
8
22
18
7
12
7
11
15
7
8
11

Červeným je označená suma, akú by sme platili pri vytriedenosti z roku 2018, zelenou je označená
suma, ktorú sme platili v roku 2020 a aký je predpoklad na rok 2021. Všetkým, ktorí ste sa aktívne

podielali na triedení odpadu, patrí poďakovanie. Pri vyprodukovaní ročného odpadu viac ako 300 t
na obec je to nezanedbateľná finančná čiastka.
Od začiatku tohto roku sme zmenili spôsob platenia poplatku za komunálny odpad, z paušálneho
poplatku sme prešli na poplatok tzv. „množstvovým“ zberom. V obci vykonávame zber bio odpadu
prostredníctvom hnedých nádob (BIO), ktoré zvyšujú úroveň vytriedenia odpadu. Zmenou
legislatívy o odpadoch je od 01.01.2021 obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie
triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Ako ekonomicky
najprijatelnejší model sa javí zber BIO so spoločným zberom BRKO. To znamená, že od
01.01.2021 môžeme hnedé nádoby využívať aj na zber kuchynského odpadu, ktorý nebudeme
vhadzovať do nádob na KO, ale do hnedých BIO nádob. Z uvedeného dôvodu dôjde k navýšeniu
počtu vývozov hnedých nádob na 32 krát ročne pri nezmenenej sadzbe poplatku v €/liter
(0,022223€). Vzhľadom na väčší počet vývozov bude konečný ročný poplatok vyšší ako bol
doteraz. Pre rodiny využívajúce hnedú BIO nádobu sme zmenou VZN obce č. 4/2020 umožnili
vybrať si periodicitu vývozu nádoby na KO nasledovne:
a) ak domácnosť využíva pre triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov vzniknutých v jej
domácnosti vlastný kompostovací zásobník sa stanovuje:
Druh nádoby na KO
120 l
120 l
240 l
120 l

Periodicita vývozu
1 x mesačne
1 x za 14 dní
1 x za 14 dní
1 x za 14 dní

Stanovený počet poplatníkov
1-2
3-5
6-9
Za každých ďalších 1-4 popl.

b) ak domácnosť využíva pre triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov vzniknutých v jej
domácnosti bionádobu sa stanovuje:
Druh nádoby na KO
120 l
120 l
240 l
120 l

Periodicita vývozu
1 x mesačne
1 x za 14 dní
1 x za 14 dní
1 x za 14 dní

Stanovený počet poplatníkov
1-4
5-8
9 - 12
Za každých ďalších 1-4 popl.

Okrem toho obec Zamarovce zabezpečila zadarmo do každej domácnosti, využívajúcej hnedú BIO
nádobu, 7 l bio košík s poklopom a kompostovacie vrecká na zber biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu. Bio košík má v domácnosti uľahčiť systém ukladania vzniknutých
bioodpadov priamo v kuchyni. Košík s vreckami vďaka prevetrávacím otvorom minimalizuje
zápach, spomaľuje rozklad bioodpadu a znižuje aj výskyt mušiek a rôznych vošiek. Do hnedej
bionádoby vhadzujte výlučne kompostovateľné vrecká, ale nemusíte pri každom výsype, lebo
vrecko na košíku pomerne dobre drží a nie je vždy nutné vyhodiť ho s bioodpadom. Ak sa vám
vrecká minú, je možné si ich zakúpiť v bežne dostupných na to určených internetových obchodoch,
rôznych obchodných sieťach, ako napr. DM,
a pod., alebo použite papierové
vrecko. Kompostovateľné vrecko musí byť zo 100 % kompostovateľného škrobu (napr.
kukuričného a pod.). Do bionádoby môžete vhadzovať napr. aj znečistený papier, rolky
z kuchynských utierok či toaletného papiera. Pozor, prvý vývoz bionádoby bude už v januári
2021, takže si ju nezabudnite nachystať. Harmonogram vývozu bude včas oznámený na
webovom sídle obce.
Bio košíky Vám budú distribuované priamo do domácností ihneď po ich dodaní dodávateľom,
spoločnosťou JRK Bratislava. Separovanie kuchynského odpadu je dôležité, nakoľko biozložka
tvorí 40-60% celkového podielu odpadu. Kuchynský odpad prostredníctvom komunálneho odpadu
končí na skládke, kde sa v obrovských množstvách hromadí a znečisťuje životné prostredie.
Produkcia menšieho množstva odpadov ide ruka v ruke s ochranou životného prostredia. Dajme
tomuto odpadu druhú šancu, aby sa mohol premeniť na energetický zdroj v podobe elektrickej
energie, tepla, biopaliva alebo hnojiva.

Dovolte mi pripomenúť Vám, že aj staré použité kuchynské oleje zbierajte a nevylievajte do
kanalizácie. Pri obecnom úrade je na tento odpad určená nádoba a aj tieto množstvá zvyšujú
vytriedenosť obce.

ZBERNÝ DVOR
roku 2020 bol kompletne spracovaný nový projekt výstavby zberného dvora, nakoľko starý
projekt z roku 2011 bol nepoužiteľný, predovšetkým z dôvodu výrazných zmien v oblasti
legislatívy odpadového hospodárstva. Obec požiadala všetky dotknuté inštitúcie o vyjadrenia
a po vyriešení rôznych pripomienok stojíme na prahu stavebného povolenia. Za dva roky sa nám
podarilo „ušetriť“ 200.000,-€, a teda nie sme limitovaný financiami. Napriek tomu sa budeme
snažiť zrealizovať zberný dvor čo najlacnejšie, aby nám zostali finančné prostriedky aj na iné
investičné akcie v obci. Pokúsime sa o realizáciu jednotlivých stavebných objektov po častiach
tak, aby sme si mohli niektoré práce vykonať svojpomocne. Nadchádzajúcu zimu využijeme na
prípravu stavebného konania a verejného obstarávania tak, aby sme na jar mohli započať
stavebné práce. Pevne verím, že nenastanú žiadne komplikácie, ktoré by dokončenie zberného
dvoru v obci bránili.
Odpady sú nákladná záležitosť a preto vyzývame občanov, aby sa možno trošku zamysleli
nad množstvom odpadu, ktoré vytvoríme a či ho musíme až v takom množstve vytvoriť.
Vyberajme si výrobky zálohované, uprednostňujme výrobky v menšom počte obalov, príp.
v obaloch, ktoré vieme ešte využiť na niečo iné.
Lebo najekologickejšie a aj najekonomickejšie je tvorbu odpadu minimalizovať, odpad
netvoriť, než potom hľadať riešenia ako ho čo najekologickejšie spracovávať, čo už však
ekonomické nie je.
ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME, že do komunálneho odpadu nepatria odpady vznikajúce pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej
osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.
Zákon o odpadoch podnikateľom zakazuje vyhadzovať odpady z obalov do obcou určených
zberných nádob na komunálny odpad. Teda napríklad plastový obal nie je možné vyhodiť do
kontajnera na plasty a kartónovú škatuľu nie je možné vyhodiť do kontajnera na papier. Podnikateľ
môže odpad z obalov odovzdať jedine firme oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do firmy
zaoberajúcej sa zhodnocovaním odpadov z obalov.
Aj napriek upozorneniu vo vlaňajšom čísle veľakrát nájdeme
pri kontajneroch
nepretriedené veci, neroztrhané krabice, kovový odpad pri plastovom kontajneri a pod.
Prinášame Vám zopár foto, ako si zvyšujeme náklady za odpad .

Železo oleje pri papieri
Textil pri papieri
Netriedime, netrháme
PLATÍME ZA VZDUCH,
ALE NIE KAŽDÝ SI TO
MÔŽE DOVOLIŤ !

Mgr. P. Minárik, starosta obce

TJ SLOVAN ZAMAROVCE
TJ Slovan ZAMAROVCE VI. Liga 2020/2021
Informácie po skončení nekompletnej jesennej časti
VI. Liga OBFZTN MUŽI
1. Zamarovce - Brestovec 2:0
2. Očkov - Zamarovce 1:4
3. Zamarovce - Kľúčové 0:1
4. V.Bierov.-Op - Zamarovce 1:1
5. Zamarovce - H. Streda 2:0
6. H. Súča - Zamarovce 0:3

Postavenie v tabuľke po jesennej
časti - GRATULUJEME A VERÍME V POSTUP

7. Zamarovce - Opatová n. V. 2:1
8. Tr. Turná - Zamarovce 1:2
9. Zamarovce – Tr. Stankovce 2:1
10. Bošáca - Zamarovce 2:3
11. Zamarovce – Ľuborča 3:1

Súpiska mužov:
Tréner Ivan MINÁRECH,vedúci mužstva Milan Skovajsa
,masér Dušan Drienka, lekár Boris Adaška, hlavný
usporiadateľ Jozef Minárik.
Hráči : Miroslav Fuksa, Oliver Pataky, Jozef Dávidek, Matúš
Minárik, Boris Drienka, Tibor Drienka, Dominik Drienka, Adam
Ďuriš, Patrik Bariak, Lukáš Losonszký, Dávid Jančovič, Marián
Fraňo, Jaroslav Švajka, Rastislav Mulík, Peter Myslivec, Martin
Mikloš, Michal Garaj, Dominik Huňa, Norbert Majerský, Jozef
Kučerák, Denis Haspra, Daniel Jančovič, Martin Palman,
Roman Nemeček
Za celý rok 2020 by sme chceli ako klub TJ Slovan Zamarovce
poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na fungovaní
klubu. V týchto neľahkých časoch pandémie ďakujeme
sponzorom, ktorý nás neustále podporovali a podporujú:
IZOMI Čistenie peria a pán Martin Šebík, Liamar s.r.o. - pán
Miroslav Valach, Laprema s.r.o., PVK-THERM s.r.o., Origos
Group s.r.o., pán Marián Lisík, spoločnosť Unikov, NOBA
Smoker a pán Tibor Štefánik. S poďakovaním nemôžeme
zabudnúť na najväčšieho sponzora obec Zamarovce na čele
so starostom Mgr. Petrom Minárikom a obecným
zastupiteľstvom. Osobitné poďakovanie patrí našim fanúšikom,
ktorí chodia na všetky zápasy a podporujú nás. Dúfame, že sa
na jar opäť uvidíme pri športovom zápolení.

Informácie po skončení nekompletnej jesennej časti V. liga STARŠÍ ŽIACI U15 sever
1. Zamarovce - Chocholná-Velčice 2:0
2. Bobot - Zamarovce 12:3
3. H. Súča - Zamarovce 10:0
4. Zamarovce - Omšenie 1:10
5. Skalka nad Váhom - Zamarovce 34:1

Súpiska TJ Slovan Zamarovce žiaci:
Tréner Miroslav FUKSA, vedúci mužstva Vladimír
Malatinský. Osobitnú starostlivosť o našich žiačikov
poskytovali: Ľubomíra Skovajsová, Veronika
Barinková a zosnulá Silvia Hámorníková.
Hráči: Martin Šmida, Bohumil Cicko, Adam Kovář,
Adam Tomáš, Miroslav Mišura, Peter Kotlár, Lenka
Fuksová, Artur Oravec, Adam Kudela, Ján Novosad,
Adam Čaňo, Dominik Kováč, Terézia Drienková,
Jakub Ištok, Richard Kocmal, Viliam Olah
T.D.

Tichá noc
Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa
niesť, Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách
tam,bije záchranná hodina nám,
v Tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!

Redakčne sa príspevkami
na vianočnom vydaní
spolupodieľali:
Mgr. Peter Minárik
Ing. Blanka Škodová,MŠ
Janka Kresáková
Otília Drienková
Tibor Drienka
Ing. Viliam Varhaník
Mgr. Lucia Blažinská,PhD.,JUMA
Spracoval
Ing. Viliam Varhaník
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Obecný informátor neprešiel grafickou ani jazykovou úpravou, za prípadné chyby v textoch sa Vám
ospravedlňujeme.
Ďakujeme za sponzorstvo tlače TOP SERVIS IT a.s., Bratislava a JUMA Trenčín s.r.o., Trenčín.

