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Vážení spoluobčania,
opäť je tu čarovný čas Vianoc, keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní, známi a priatelia. Čas, kedy si sadáme
k štedrovečernému stolu, aby sme si vzájomne priali
šťastie, lásku a vzájomnú úctu. Čas, kedy sa snažíme
aspoň na chvíľku zastaviť sa a zaspomínať si na príjemné
chvíle tohto roka. Verím, že k tomu prispeje i vynovený
Obecný informátor a vtiahne Vás do udalostí, ktoré sme
spoločne prežili v roku 2019 v našej obci.
Dovoľte mi, aby som sa poďakoval členom obecných
komisií, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, sponzorom a v neposlednom rade všetkým
občanom, ktorí svojou činnosťou alebo umom vykonali
veľa obetavej práce v prospech nás všetkých.
Skôr, ako nám nový rok poskytne príležitosť a šancu naplniť ďalšie plány, prajem Vám
v mene zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva a v mene svojom,
príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku pevné zdravie, lásku, rodinnú
pohodu, vzájomnú úctu a splnenie najtajnejších želaní, aby rok 2020 bol pre každého ešte
lepší ako ten odchádzajúci.
Mgr. Peter Minárik
starosta obce

ROK 2019 - OBEC OŽILA

AKCIE PORIADANÉ V OBCI

Po dlhodobej stagnácii a pripomienkach občanov môžeme skonštatovať, že naša obec „ožila“. Určite
k tomu prispel aj sľub vtedy ešte len kandidáta na starostu Mgr. Petra Minárika, informovať občana
o živote v obci prostredníctvom tzv. Obecného hlásnika. Po voľbách sa sľub stal skutočnosťou a kto
ešte nemá túto formu informácii z obce zavedenú, môže len banovať. Preto ak máte záujem,
odkazujem na stránku obce, kde si na lište Udalosti v obci nájdete odkaz Obecný hlásnik
Zamarovce, kde máte popísané, čo je to vlastne Obecný hlásnik a tlačivo na prihlásenie. Môžete
sa prihlásiť aj elektronicky, pokiaľ uvedenú žiadosť podpíšete a pošlete scanom, resp. môžete
doniesť tlačivo priamo na obecný úrad.
Je to bezplatná služba, založená na okamžitom zasielaní informácií do Vášho mobilného telefónu
(prostredníctvom SMS správ) alebo na Vašu e-mailovú adresu, podľa toho, ktorú voľbu si zvolíte.
Prostredníctvom tejto služby sme občania okamžite informovaní o kultúrnych, športových,
spoločenských akciách v obci, ale hlavne aj o všetkých náhlych, neočakávaných udalostiach
(odstavenie energií, zavretie obchodu, straty a nálezy, výkup papiera a iné všetky dôležité
informácie). Myslím,že taká informovanosť v obci doteraz chýbala a treba za to starostovi
poďakovať. Doteraz odoberá Obecný hlásnik 204 občanov cez emailovu schránku a 228 na mobilný
telefón prostredníctvom SMS správ.
Ako som začal na začiatku článku, naša obec ožila vďaka aktivite starostu. Hneď po voľbách sa
konala akcia, ktorá začala obec trochu zbližovať. Prispeli k tomu zrejme aj vianočné sviatky, ale
nová tradícia Štefanskej kapustnice spolu s vareným punčom rozbehla rad ďalších akcií v obci.
Určite kto nebol, je srdečne pozvaný aj na tohtoročné stretnutie, termín a čas je písaný v ďalšom
texte tohoto čísla.
Asi najviac „spoločenská akcia“ ocenená občanmi bola jarná brigáda okolo „Žabáku“, kde v rámci
budovania cyklotrasy sme vyčistili okolie vodnej plochy pre účely vytvorenia oddychovo-rekreačnej
zóny a súčasne skrášlenia daného okolia. Brigády sa zúčastnilo okolo 100 ľudí.
Z ďalších akcií - po dlhšom čase sa konala opäť Beňadikovská zábava, viaceré zaujímavé aktivity
rozbehol aj majiteľ baru Zlatý Klas, mali sme tu asi prvýkrát letné kino, koncom roka sa konala
krásna akcia adventná výstava ručných prác a ľudových krojov spojená s predajom handmade
výrobkov, ďalej konal sa strašidelný deň pre deti a dospelých, starosta dáva odpočet svojej práce
na internet, zúčastňuje sa sedenia každej komisie, proste môžeme povedať, že vďaka nemu sa
rozbehli viaceré nové aktivity v obci, ktoré tu doteraz chýbali.
DECEMBER 2018
Štefanská kapustnica.
Na začiatok, aspoň „v malom“ sme pod
Kačabarom vynahradili deťom chýbajúceho
Mikuláša.
Naši najmenší mali možnosť trochu si
zašportovať, niečo pekné nakresliť, za čo boli
odmenení sladkým balíčkom. My dospelí, sme
sa zahriali punčom a spoločne sme sa zasýtili
kapustnicou. Na akcii sa finančne podieľali poslanci OcZ, Ing. Viliam Varhaník, Miroslav Valach,
ktorým ďakujeme. Obec uhradila deťom sladkosti. Veríme, že tento rok sa zúčastnia aj noví
„návštevníci“.
MAREC 2019
– asi najväčšia akcia, ktorá začala spájať občanov
Žabák. Spoločne sme vyčistili okolie vodnej plochy pre účely
vytvorenia oddychovo-rekreačnej zóny a súčasne skrášlenia
okolia cyklotrasy „na bicykli po stopách histórie“ Trenčín –
Nemšová. Veľká vďaka patrí predovšetkým Vám, ktorí ste
prispeli k samotnej realizácii, či už fyzickou prácou alebo
finančnými prostriedkami a hlavnému sponzorovi JUMA Trenčín
s.r.o.. Veríme, že po dobudovaní cyklotrasy, budeme pokračovať
v realizácii úprav a budovania tohoto prostredia na športovooddychovú zónu aj v budúcom roku.

APRÍL 2019
Stavanie mája
Pripomenuli
sme si starý
zvyk, ktorý nám
svojím
vystúpením spríjemnil harmonikár.
Dúfame, že ste
sa cítili na akcii
príjemne a o rok
sa stretneme opäť v ešte väčšom počte.

MÁJ 2019
Deň matiek
Spoločne s riaditeľstvom
MŠ Zamarovce a deťmi
sme mamičkám, babičkám
a prababičkám
pripravili kultúrne podujatie, na ktorom okrem
našich najmenších vystúpil aj spevácky súbor
Opatovčan.

JÚN 2016
MDD
V júni sme sa stretli pri príležitosti sviatku všetkých detí pod
Kačabarom. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli
finančnými prostriedkami ako i sladkosťami pre deti. Taktiež aj
všetkým, ktorí svojou činnosťou a umom prispeli k realizácii MDD
v obci Zamarovce.

JÚL 2019
Beňadikovská zábava. Obnovili sme tradíciu Beňadikovskej zábavy pod Kačabarom. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa podielali na príprave a realizácii tejto kultúrno-spoločenskej udalosti, najmä
športovcom z TJ Slovan Zamarovce a poslancom OcZ. Veríme, že ste sa príjemne zabavili.
AUGUST 2019
Letné kino. V spolupráci s MAS Vršatec sme zorganizovali kultúrnu akciu Letné kino pod
hviezdami, premietnutím francúzskej komédie „Čo sme komu urobili“. Keďže akcia mala medzi Vami
pozitívny ohlas, pripravili sme premietanie pokračovania komédie, „Čo sme komu zase urobili“. Boli
zakúpené reproduktory, prepojovacie káble, mikrofón a plachta na premietanie, aby sme v tejto
aktivite mohli pokračovať aj v budúcom roku.
MAS Královská steska. Privítali sme partnerov z ČR v rámci ich programu v obecnom parku
Zamarovce a odprezentovali našu obec.
OKTÓBER 2019
Úcta k starším a vítanie nových občanov. Obec Zamarovce,
športovo-kultúrna-sociálna komisia v spolupráci s MŠ Zamarovce
pripravili pre Vás v rámci mesiaca úcty k starším program spojený
so slávnostným aktom prijímania nových občanov obce Zamarovce.
V rámci programu vystúpili deti MŠ a hudobne obohatila stretnutie
generácií skupina „Two fifthy“. Strašidelný deň pre deti
a dospelých. Spolupodielali sme sa na zabezpečení kultúrnej akcie
poriadanej Kačabarom Zamarovce. Veríme, že ste sa pri vyrezávaní
tekvíc, lampášovom pochode, či diskotéke príjemne zabavili
a strávili ste tak peknú sobotu so svojimi deťmi. Poďakovanie za
realizáciu akcie patrí Karolíne Letašiovej a jej teamu.
NOVEMBER 2019
Adventná výstava ručných prác a ľudových krojov spojená s predajom
handmade výrobkov.
V kultúrnom dome sme mohli obdivovať krásne výtvory šikovných rúk a tiež
zbierku ľudových krojov pani Sádeckej. Poďakovanie za organizáciu tejto
akcie patrí predovšetkým pani Kresákovej.

DECEMBER 2019
Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka.
Medzi deti zavítal Mikuláš spolu
s čertom anjelom s plnými košmi
darčekov. Niektorí odvážlivci zarecitovali básničku, zaspievali pesničku,
za čo boli odmenení malým prekvapením. Na záver sme spoločne
rozsvietili vianočný stromček pred
obecným úradom.

ZO ŽIVOTA NAŠICH NAJMENŠÍCH V ROKU 2019
MŠ ŠKÔLKA ZAMAROVCE
 JANUÁR
- súkromné špeciálno-pedagogické centrum vykonalo logopedické vyšetrenie u detí a odporučilo
ich ďalšiu starostlivosť podľa záujmu rodičov /logopedička navštevuje našu MŠ 2-krát do mesiaca
a venuje sa deťom
 FEBRUÁR
- predškoláci sa zúčastnili vyučovania v 1.D triede na ZŠ Veľkomoravská - oboznámili sa s priebehom
vyučovania a školskými lavicami
- v MŠ sa konal karneval, deti dostali sladké odmeny
- navšívili nás študentky Strednej zdravotníckej školy, ktoré hravou formou prezentovali správnu
starostlivosť o zúbky
- zavítala k nám Simsalala so svojim hudobným programom
 MAREC
- deti si z predškolskej triedy vyskúšali ako je to prespať v škôlke len s pani učiteľkami, našlo sa 19
odvážnych a pani riaditeľka Škodová a pani Zemanovičová pripravili pre deti pestrý program
- deti spolu s pani učiteľkou vyrobili Morenu, ktorú spoločne zapálili a hodili do Váhu, deti tak spoznali
tradíciu lúčenia sa so zimou a privítanie jari
 APRÍL
- zavítalo do MŠ divadlo „Na hojdačke“ s vystúpením Strašiaka Tomáša
- deti sa zúčastnili exkurzie na PD Skalka nad Váhom a na farme v Skalke, kde niektorí po prvýkrát
videli domáce zvieratká /kravy, ovce, kozy.../
- predškoláci a deti zo strednej triedy navštívili knižnicu M. Rešetku v Trenčíne
 MÁJ
- pre veľký úspech sa opakovala akcia „Noc v MŠ“. Deti si s pani učiteľkami Škodovou a Strakovou
zasúťažili, maľovali na tvár, hrali schovávačku s baterkami, pochutnali si na dobrej pizzi s detským
šampanským
- deti sa predviedli s programom ku Dňu matiek, pre mamičky a babičky vyrobili darčeky
- p. Anton Budinský na svojom vystúpení predviedol bohatú tradíciu a ľudové nástroje z Očovej
- deti z veľkej a strednej triedy sa vybrali na koncoročný výlet na Uhliská Závada
- deti precestovali celý svet vďaka divadlu s názvom“ Cesta okolo sveta“
 JÚN
- deti sa zúčastnili plaveckého výcviku a zdokonalili svoje plavecké schopnosti
- zavítal k nám pán poľovník, priniesol rôzne kožušiny zvierat a oboznámil deti so zvukmi rôznych
zvierat.
- deti z malej triedy skúmali vlastnosti hliny a pracovali s ňou pod vedením p. Hrickovej

- predškoláci sa vybrali na výlet na pútnické miesto kláštor Skalka spojenú s prednáškou, v ten istý
deň deti zo strednej triedy absolvovali výlet do Trenčína a pochutnali si na dobrej zmrzline
- tento výlet si zopakovali aj predškoláci
- deti z malej triedy vybrali na exkurziu na Obecný úrad Zamarovce, kde ich privítal starosta obce
Mgr. Peter Minárik
- všetky deti sa zúčastnili folklórneho vystúpenia, vyskúšali si ľudové kroje, nástroje, tance a piesne.
- konala sa rozlúčka s predškolákmi. Svojim pásmom básničiek, pesničiek, tanca a AJ ukázali, čo
všetko sa v škôlke naučili
 SEPTEMBER
- v MŠ privítali príslušníkov colného úradu aj so psovodmi, deti videli ako sú psíky vycvičené pri
rôznych akciách, vyskúšali si čiapky a zbrane, každý dostal malý darček
 OKTÓBER
- navštívilo nás divadlo „Psíček a mačička“-príbeh o priateľstve a vzájomnej pomoci
- stredná trieda sa vybrala na exkurziu do firmy Schiedel s.r.o. v Zamarovciach, kde nám ukázali
rôzne krby a deti dostali darčeky
- deti vystúpili s programom v Kultúrnom dome v Zamarovciach pri príležitosti Dňa úcty k starším
a Vítania detí do života, na záver deti odovzdali darčeky seniorom
 NOVEMBER
- deti z veľkej triedy navštívili ZUŠ v Trenčíne, kde si pozreli výstavu obrázkov, ktoré maľovali deti,
súťaže sa zúčastnila i naša „maláčka“ Hanka Badíková
- stredná trieda sa zúčastnila exkurzie vo firme Select, videli rôzne ukážky práce s látkami, mali
pripravenú aktivitu s látkami a dostali aj sladkú odmenu.
- Vianočné trhy spojené s predajom výrobkov detí a pani učiteliek v KD Zamarovce
 DECEMBER
- Mikuláš-divadlo spojené s odovzdávaním balíčkov v MŠ
- Vianočná besiedka spojená s vianočnou tržnicou a malým občerstvením
- vystúpenie „Talentíno a jeho zázračné nástroje“
- vymetanie „ Lucie“- doobeda okolité firmy a OÚ, poobede pre Jednotu dôchodcov
- deti si vyrobili vianočné darčeky, ktorými sa potom prezentovali na adventnej výstave ručných prác
Do Vianoc už len pečieme medovníky, zdobíme stromček, robíme vence a svietniky, štedrú
večeru a na záver príde JEŽIŠKO!!!!
Najčastejšou básničkou/pesničkou u detí a asi aj jednou z najobľúbenejších u našich detí je Mikulášku, dobrý strýčku...
Ak ste ju zabudli, pripomeňte si ju :
Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku,
daj nám darov, svojich trošku,
či koníčka medového,
či koláčka makového,
veď ty strýčku Mikuláš,
mnoho dobrých darov máš...
Niečo veselé pre deti :
Janko pýta od sestry jej fotku. Sestra ju Jankovi dá a pýta sa ho načo mu je.
Ale... Na geografiu máme priniesť fotku nejakej prírodnej katastrofy.
Na konci prázdnin hovorí Jano Ferovi : „Škola volá.“
Fero : „Tak nedvíhaj.“
Mamička oznamuje synčekovi:Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš
mocť utierať riad...
-Tak to radšej prepadnem ...

Spoločenská kronika
január-december 2019

OPUSTILI NÁS

NAŠI JUBILANTI
93 roční
KUČERÁK Ľudovít
LEHOCKÁ Emília

KLAČMANOVÁ Anna
KUČERÁKOVÁ Agáta
JANČOVÁ Mária

90 roční
JANČO Štefan

85 roční
SAMUEL Rudolf PhDr.
BOLDIŠOVÁ Mária
VLKOVÁ Alžbeta

NARODILI SA

80 roční
UŠIAK Štefan
KADLEČÍK Anton
CHOCHLÍKOVÁ Mária
MINÁRIKOVÁ Lýdia
KADLECOVÁ Vlasta
SLEMENSKÁ Irena

75 roční
HUDEC Ján
VAVRÚŠ Augustín
KLUSKA Jozef
SKOVAJSOVÁ Jana
HALJAKOVÁ Oľga
PLŠKOVÁ Emília
DAŇOVÁ Helena
MINÁRIKOVÁ Margita

CHOCHLÍK Tomáš
ŠTĚPÁNEK Martin Pavol
ŠEVČÍK Filip
HUBINSKÁ Zara Gabriela
HRICKO Šimon
VAVRUŠ Benedikt
BAJZÍK Michal
LISÍKOVÁ Luisa Eva
BLAŠKOVÁ Simona
BÍŇOVSKÁ Karolína
HUDECOVÁ Laura
KYSELICOVÁ Barbora
KYSELICOVÁ Martina

70 roční
ADAŠKA Stanislav
JANČO Ján
DRAŠKOVCOVÁ Jarmila
PAVLOVIČOVÁ Mária
GALKOVÁ Marta

65 roční
JANÍČEK Milan
HAMLÍK Ladislav
MASÁR Milan Ing.
ŠPALEK Jaroslav
CAGALINCOVÁ Marta
KARNEKOVÁ Ľudmila
KALIKOVÁ Jarmila
ZEMANOVIČOVÁ Elena
VALACHOVIČOVÁ Darina

60 roční
BITTO Karol
KRESÁK Vladimír
KADLEC Andrej
ČERVEŇAN Stanislav
CÍBIK Jozef Ing.
ZÁBORSKÁ Anna
KADLECOVÁ Marta Mgr.
DANIELOVÁ Ľubica
JANIŠOVÁ Oľga

SOBÁŠ UZAVRELI

VLK Erik, Zamarovce
FATUROVÁ Alexandra, Veľká Hradná
CÍBIK Boris, Ing., Zamarovce
ŠTUBŇOVÁ Anna Natália, Púchov
JÁNOŠOVÁ Simona, Zamarovce
DLOUHÝ Radek, Trenčín
BALAJ Štefan, Ing., Mníchova Lehota
BLAŠKOVÁ Monika, JUDr., Zamarovce
DVORAN Ondrej, MDDr., Zamarovce
LENČUCHOVÁ Bronislava, MDDr., Modra
KOPÚŇ Marek, Mgr., Trenčín
KADLECOVÁ Mária, Zamarovce
HORNÝ Lukáš, Zamarovce
RICHTÁRIKOVÁ Mária, PhamDr., Ruskovce

NAŠI PRVÁCI

* OBECNÝ ÚRAD *

Dňa 6.9.2019 sa uskutočnil v obradnej miestnosti
Slávnostný zápis našich prváčikov do Pamätnej knihy obce
Zamarovce. Pre školský rok 2019/2020 nastúpili v septembri
do školských lavíc títo prváci z našej obce:
ZAŤKOVÁ Nela, KALIK Lukáš, MARTINKOVÁ Klára,
MACHOVCOVÁ Natália, SÝKORA Filip, ŠIRKA Darius,
GAJDOŠÍK Oliver, GAJDOŠÍK
Filip, KUNÍK Jakub,
PITVORCOVÁ Klaudia, SOLOVIC Martin, HARUŠTÁKOVÁ
Sofia, MULÍKOVÁ Aneta
Pri tejto milej príležitosti im starosta obce poprial veľa
úspechov v škole, veľa dobrých známok, rodičom veľa
trpezlivosti a odovzdal im malé darčeky.

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

23.12.2019
27.12.2019
30.12.2019
31.12.2019
2. 1.2020
3. 1.2020

zatvorené
7,00 - 11,00 hod.
7,00 - 14,00 hod.
zatvorené
7,00 - 14,00 hod.
7,00 - 11,00 hod.

Zároveň žiadame občanov, ktorí ešte
neuhradili poplatky za rok 2019 – poplatok
za komunálny odpad alebo iný poplatok, že
tak môžu urobiť ešte v termíne do
30.12.2019 do pokladne obce Zamarovce.
* DAŇOVÉ PRIZNANIE NA ROK 2020 *

Obecný úrad Zamarovce upozorňuje občanov, u ktorých počas roka 2019
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
2020.

* PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ *

Na obr.: Kuník J,, Gajdošík F., Gajdošík O., Sýkora F., Mulíková A.,
Kalik L., Širka D., Pitvorcová K.,Solovic M., Martinková K.

ŠTATISTIKA OBCE
Deti do 15 rokov
255
Muži
571
Narodenie detí
13
Z obce sa odhlásilo
20
Priemerný vek obyvateľov
Priemerný vek mužov
Priemerný vek žien

(január – december 2019)
Obyvatelia do 60 rokov
Ženy
Úmrtie
Do obce sa prihlásilo
39,41
38,92
40,39

931
578
3
55

Počet trvale bývajúcich občanov – 1149
Na Vianoce príde list od známych z USA. Otecko si ho
prečíta a hovorí manželke: "No pozerám, že sa tvoj brat v
tej Amerike nemá zle. Tu píše, že dostal nejaké elektrické
kreslo. "
Dcérka: „Oci, oci! Na Vianoce by som chcela
mačičku.“ Otec: „Nevymýšľaj hovadiny, bude kapor
ako vždy!“

Riaditeľstvo MŠ Zamarovce oznamuje, že počas vianočných prázdnin
bude materská škola zatvorená v čase
od 23.12.2019 do 06.01.2020. Prevádzka
začne dňom 07.01.2020 (utorok).

POĎAKOVANIE
Obecný úrad Zamarovce
ďakuje
rodine
Štefana Skovajsu
(Zamarovská ul.)
za darovanú živú vianočnú
jedličku, ktorá bude cez
vianočné sviatky skrášľovať
nádvorie Materskej školy
v Zamarovciach

CYKLOTRASA, KTORÁ SPOJÍ HRADY BRUMOV A TRENČÍN
Cyklotrasu, ktorá spojí Trenčiansky hrad s českým hradom
v mestečku Brumov – Bylnice oficiálne otvoria až 1. júna budúci rok.
Nás môže tešiť, že časť cyklotrasy ide pozdĺž celej našej obce.
Z viac ako 11 kilometrov, ktoré v rámci projektu zastrešuje
trenčianska župa, je úplne dokončených päť kilometrov z Trenčína
cez Zamarovce pod lezeckú stenu a kostol Malá Skalka. Ďalší
hotový úsek je spod kláštora Veľká Skalka popri potoku Súčanka
pod druhý diaľničný most v Skalke nad Váhom. Osadili už oba
cyklomosty – jeden ponad rieku Vlára v Nemšovej a tiež cyklolávku ponad potok Súčanka pod
kláštorom Veľká Skalka. Ďalšie kilometre asfaltu dokončia až budúci rok, keď budú lepšie klimatické
podmienky.
Cyklistické prepojenie hradov Trenčín a Brumov sa oproti plánom
teda mierne oneskorí.
Budúci rok sa začne aj so stavbou cyklotrasy medzi Trenčínom
a Novým Mestom nad Váhom. Viac ako 21-kilometrový
cyklochodník by mali začať stavať už budúci rok, bude súčasťou
takmer sto kilometrov dlhej Vážskej cyklomagistrály, ktorá prepojí
Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj. Jej výstavbu rozdelili na
osem samostatných úsekov, pričom dva z nich – medzi Hornou
Stredou a Novým Mestom nad Váhom a Púchovom a Nosickou
priehradou už fungujú. My sa tešíme hlavne na náš úsek a prvé cyklotúry na Moravu do Brumova.

PRACOVNÉ KOMISIE V OBCI
V obci máme zriadené tri komisie
1. finančnú
2. stavebnú a životného prostredia
3. kultúrno-športovú a sociálnych vecí
Komisie sú poradným orgánom, ktorý pomáha obci a starostovi pri rozhodovaní v rôznych
problematických otázkach, aby obec minimalizovala chybné rozhodnutia. Komisie sa stretávajú
v pravidelných intervaloch a poskytujú odborný názor k materiálom do zastupiteľstva či iným
zložitejším veciam, ku ktorým obec musí zaujať stanovisko.

GRATULUJEME
K ŽIVOTNÉMU JUBILEU
Dňa 16.03.2019 sa dožil krásneho životného
jubilea 90.rokov života náš spoluobčan
p. JANČO Štefan. Pri tejto príležitosti sa
oslávenec zapísal do Pamätnej knihy obce
Zamarovce . Do ďalších rokov života prajeme
nášmu jubilantovi hlavne pevné zdravie,
šťastie, spokojnosť a rodinnú pohodu v kruhu
svojich najbližších.

Na zdravie všetkým oslávencom v obci
Ferovi Slivovičkovi prikázal lekár veľmi dôrazne, že nesmie piť alkohol, ale mlieko. Fero
týždeň hrdinsky bojoval a zdolával jednu fľašu za druhou. Na siedmy deň to nevydržal a
vybuchol:
„Konečne som pochopil, prečo tie dojčatá stále revú...“ 

DEJINY OBCE ZAMAROVCE – VZNIK A NÁZOV OBCE
Vzhľadom k tomu, že za posledné obdobie sa nasťahovalo do obce viac nových rodín, pre stručný prehľad
prinášame z publikácie Rudolfa Samuela v tejto časti stručný prehľad vzniku obce a jej histórie.
Rok 1208 je v kronike dejín Zamarovce ozaj magickým rokom, lebo sa týka prvej písomnej zmienky o obci,
ktorá sa uvádza ako villa (dedina, obec) Samar. V tejto listine nitriansky župan Tomáš popisuje či vymedzuje
o.i. chotárne hranice a sú v nej spomenuté aj Zamarovce. Ide o časť, kde sú uvedené hranice pôdy dediny
Skala a chotárne hranice Zamaroviec (nad riekou Váh, sčasti hranica dediny Samar – Zamarovce).
Názov obce (pôvodne osady), ktorej prvé domy postavili na tzv. Hornom konci, sa postupne menil. Patrila
rodine Zamarovských a v r. 1241 sa spomína ako Zamar, 1245 Zamard, 1366 Zamard, 1374 Zomar, 1381
Zamarocz, 1418 Samard, 1420 Somar, 1471 Zamarowcz, 1480 Zamarow, 1516 Zamaroch, 1526 Zamarowcz,
1773 Zamarocz, Zamarowcze, 1786 Zamarocz, Somorócz, Zamarowce, 1808 Somárowce, Szamarócz,
Szomorócz, Zamarócz, 1836 Zamarocz,
1873 – 1902 Zamaróc, 1906 – 1913
Vágzamard,
1920
Zamarovce,
Somárovce, 1927 Zamarovce. V tomto
roku sa ustálil názov obce na
Zamarovce. V období 01.01.1972 do r.
1990 boli miestnou časťou mesta
Trenčín. Pokiaľ ide o názov obce
prichádzajú do úvahy niektoré varianty.
Najpravdepodobnejší sa zdá byť variant
o povozníkoch oslích záprahov či
chovateľov ťažných zvierat.
(pozn. mimo knihy autora: „...podľa
rozprávania starších občanov názov mohol
vzniknúť aj tak, že kedysi bol v Trenčíne mor.
A na druhej strane za Váhom bolo už za
morom, teda územie bez moru. Tak podľa ich
rozprávania jedna z legiend hovorí že to už bolo za morom, „za morovce“, ... „Zamarovce“.... Ktohovie?...)

Zaujímavé sú osudy obce. Je isté, že ju nadobudli služobníci hradu Trenčín za zásluhy. Niektorí z nich (Pousa,
Andrej a Hypolit) podali pred kráľom Belom IV.. 27. februára 1241 sťažnosť na Bensu, Bergylu, Cepka
a Hostynu zo Zamaroviec preto, lebo aj oni sú vraj služobníci hradu, ale neplatia mu poplatky. Napadnutí
a obžalovaní argumentovali tým, že sú slobodní ľudia, ktorí sem prišli (vrátane ich predkov) z Nemecka, nikto
im nerobil prekážky a navyše ako slobodní prispievajú hradu jedným ozbrojeným jazdcom od šiestich udalostí.
Svoje argumenty dokazovali ďalšími listinami, najmä uhorského kráľa Ondreja II., ktorý im udelil isté
privilégiá. Dokázali tak aj skutočnosť, že sú hostia a slobodní ľudia, obrábajúci opustenú a neobrobenú pôdu.
Kráľ po vyšetrení tohto prípadu rozhodol, aby užívali aj s ich potomkami slobodu ako doteraz. Vylúčil tiež spory
na tému tejto kauzy v budúcnosti a navyše ponúkol im prípadné vhodné postavenie či hodnosť na
Trenčianskom hrade, ak sa budú o toto zaujímať.
Obec Zamarovce je úzko spätá s rodinou Zamarovských až do 20. storočia.Dejiny rodu Zamarovských sa
vinú vedno s dejinami obce Zamarovce od jej počiatkov a významne ovplyvnili jej vývoj. Rod patrí k najstarším
a vplyvným rodom bývalej Trenčianskej župe i v Uhorsku.
Z hľadiska vývoja počtu domov a obyvateľov , napr. v roku 1566 mala obec 35 domov, r. 1598 22 domov a 416
obyvateľov, r. 1632 tu bývalo 35 rodín, r. 1784 bolo v obci 53 domov a 416 obyvateľov, z toho 297 rímskokatol. náboženstva, 100 evanjelického a 19 židov. Roku 1877 sa počet obyvateľov znížil na 280. V roku 1914
mala obec 50 domov (pozn.: ale už napr. v roku 1938 112 domov, 119 domácností a 675 obyvateľov).
V spojitosti so Zamarovcami je významnou listina villika (villicus=starosta, správca obce) Michala,
prísažných a mešťanov Trenčína z 18. júna 1324. Táto listina bola dočasnou dosvedčovacou listinou
o majetkoprávnych záležitostiach zamarovských zemanov a vyhotovila ju Nitrianska kapitula ako hodnoverné
miesto. Niektorí z rodu Zamarovských zo Zamaroviec sa stávali aj so svojimi rodinami zámožnými
trenčianskymi mešťanmi a funkcionármi správy mesta.

Štefanská kapustnica a varený punč

Srdečne Vás pozývame dňa 26.12.2019 o 13,00 hod. na
Štefanskú kapustnicu a dobrý varený punč.
Pokračujeme v začatej tradícií.
Dobrý recept na punč:
Dáme zovrieť vodu. Pridáme čierny čaj a cukor a necháme chvíľku
vylúhovať. Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťavu z pomaranča a
citróna, klinčeky a škoricu. Prilejeme červené víno a rum. Necháme
chvíľku postáť, aby sa chute spojili.Medzitým si do pohárov
nakrájame ovocie - jablká, pomaranč a maliny. Pred podávaním
punč zohrejeme a nalejeme do pohárov s ovocím. Zavoláme
suseda. Ak nám nič nezostane, tak bol báječný. 

ODPADY V NAŠEJ OBCI
Prečo musíme v obci začať triediť lepšie a viac?
Odpady sú v poslednom období téma veľmi medializovaná, zložitá, ale v neposlednom rade je to
oblasť, ktorá nás stojí nemalé peniaze.
V rozpočte obce boli príjmy za odpady na rok 2019 vyčíslené na 26.386,-€, obec však uhradila
za 11 mesiacov roku 2019 až 40.000,-€. Reálne tak sumou cca 17.000,-€ musí obec dotovať
poplatky za komunálne odpady, lebo ich nevybrala v dostatočnej výške poplatku za komunálny
odpad.
Poplatok bol dlhodobo podhodnotený
TRIEDENIE ODPADOV
a obec z rozpočtu dotovala niečo, čo
ČO KDE PATRÍ, DO AKEJ NÁDOBY
vôbec nemusela. Neustále narastajúce PLASTY
náklady sa dali vybrať formou správne Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených
nastavenej výšky poplatku za odpady. neobalových výrobkov z plastov.
Pre rok 2020 očakávame náklady za Patrí napr.: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky
(PET,HDPE, PP), fólie číre a farebné (PE-LDPE,HDPE), čisté –
nakladanie a likvidáciu odpadov vo opláchnuté plastové obaly z potravín „tégliky“, polystyrén (PS,EPS),
výške cca 43 000 €. Náklady stúpajú igelitové tašky a vrecká, ...
kvôli nárastu zákonných poplatkov za Nepatrí napr.: znečistené fľaše a obaly – škodlivinami,
uloženie odpadov na skládku a aj chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitán, ...
z dôvodu zvyšovania vývozných cien PAPIER
Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady
o mieru inflácie. Do nákladov na z určených neobalovaých výrobkov z papiera a lepenky.
odpady sa započítavajú všetky poplatky Patrí napr.: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka,
za uloženie odpadov na skládku, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový,
vývozy nádob na komunálny odpad aj baliaci, kancelársky, katalógy, ...
bioodpad, náklady na zabezpečenie Nepatrí napr.: viacvrstvové obaly (tzv. tetrapak), znečistený papier –
povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca
jarného
a jesenného
upratovania, páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov,
odstraňovanie nelegálnych skládok, tapety,...
prevádzka kompostárne a zberného SKLO
dvoru (ak ju obec prevádzkuje). Do Určená pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených
výrobkov zo skla.
nákladov na odpady sa nezapočítavajú neobalových
Patrí napr.: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly,
náklady na triedený zber, lebo tie zo poháry, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, ...
zákona obec financovať nemôže, ale Nepatrí napr.: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá,
platia ich organizácie zodpovednosti porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky
výrobcov.
Čiže
v jednoduchosti a žiarivky, obrazovky, ...
KOVY
povedané triedený zber máme Určené pre odpady z obalov z kovov.
bezplatný. O to väčšia by mala byť Patrí napr.: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš
motivácia
začať
ešte
lepšie a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...
Nepatrí napr.: znečistené kovové obaly a plechovky, ...
a poctivejšie triediť.
Vzhľadom k tomu, že štatistické VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY
ukazovatele za našu obec v tejto oblasti NA BÁZE LEPENKY
neboli vôbec priaznivé, bolo nutné
Určené pre tetrapaky
urobiť množstvo rôznych opatrení Patrí napr.: škatule (krabice) od mlieka, džúsov, nápojov, ...
a pripraviť aj pre ďalšie obdobie určité Nepatrí napr.: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok,
systémové zmeny. O týchto zmenách chemikálií, papier a lepenka, ...
bude každá domácnosť informovaná BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patrí napr.: zelený odpad zo záhrad a parkov, zvyšky ovocia
prostredníctvom letáku.
a zeleniny, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky,
V obci prechádzame na platenie burina, slama, seno, piliny, hobliny, kvety, ...
poplatku tzv. „množstvovým zberom“, Nepatrí napr.: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál
to zn. že každá domácnosť bude platiť a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, ...
poplatok podľa toho koľko nádob v akej
frekvencii vývozu chce využívať. Tento krok sám o sebe núti k zamysleniu každej domácnosti, či
skutočne potrebuje využívať viac nádob. A ak áno, bohužiaľ, musí si za ne uhradiť náklad, ktoré tieto
nádoby obec stoja.
Vytriedenosť našej obce za rok 2018 bola 23,9%. Ak je takáto nízka vytriedenosť, znamená to pre
našu obec vyšší poplatok za každá tonu odpadu, ktorú uložíme na skládku. V r. 2018 sme platili za
tonu odpadu uloženého na skládku približne 5 €, v r. 2019 štát nastavil iné pravidlá a už poplatok

za tonu odpadu ovplyvňovalo % vytriedenosti v našej obci. Keďže výsledky boli zlé, len
spomínaných 23,9%, náš poplatok v tomto roku bol 10 €/tonu. Ak by sme s % vytriedenosti nič
neurobili, bol by budúci rok tento poplatok až 22 €/tonu a v r. 2021 až 27 €/tonu. Priemerne ročne
ukladáme na skládku viac ako 300 t odpadu, čo pri výške poplatku na r. 2020 znamená nárast cca
o 3 600 €. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme tento rok prekročili % vytriedenosti cez 30 % a dostali
sa na výšku zákonného poplatku 13 €/ tona a nie 22 €/tona, ako to je pri vytriedenosti do 30 %.
Preto občania vás vyzývame, prosíme trieďme odpad. Trieďme ho čo najviac a čo najpoctivejšie.
Stláčajme ho (najmä plastové fľaše, plechovky pred vyhodením vytlačte všetok vzduch), krabice aj
tetrapaky roztrhajme, aby sa nám do nádoby ich zmestilo čo najviac. Bioodpad do nádoby na
komunálny odpad nepatrí, kompostujte ho alebo si objednajte bionádobu, príp. môžete využiť
nedávno otvorenú malú kompostáreň, ktorá funguje tak, že si dohodnete telefonicky na OcÚ vývoz
BIO (orezy stromčekov a pod.)
Intenzívne pracujeme na sprevádzkovaní zberného dvoru. V tomto roku sme rozšírili aj počty nádob
na triedený zber, zaviedli sme zber biologicky rozložiteľných odpadov, doplnili sme nádobu na
kuchynské oleje, na drobné elektro. V obci máme vytvorených 8 stojísk s nádobami na triedený zber
Pod Kopánky 2x, K diaľnici, Zamarovská 3x, Pod Tehelňou a Športová. Najväčšie stojisko je pri
obecnom úrade (na webe je mapa rozmiestnenia stojísk aj s legendou, kde sa čo nachádza), nádoby
na šatstvo, elektro, či nádobu na zvyšky olejov.
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.

Ak sa triedenie nezlepší, nabudúce uverejníme foto, ako triedia niektorí naši občania
– ak necháme prázdnu veľkú krabicu v kontajneri – tak potom naozaj platíme za
vzduch. Ale to platia všetci, aj tí, ktorí triedia poctivo.
ZBERNÝ DVOR
Intenzívne sa pracuje na jeho sprevádzkovaní. V roku 2019 sme zrealizovali prívod elektrickej
energie k zbernému dvoru. Dlhé obdobie sme čakali na vyjadrenie NDS o možnosti pripojiť sa
k ich existujúcemu vodovodu, resp. ho odkúpiť vo vzdialenosti 330m. Vzhľadom na ponúknutú
vysokú cenu vodovodu v správe NDS, sme zvolili možnosť pripojiť sa k vodovodu TVK. Po
počiatočnom nesúhlase, a.s. TVK súhlasila s pripojením a v tomto čase prebieha naceňovanie
prác pripojenia vodovodu na zberný dvor. Následne bude potrebné zabezpečiť stavebné
povolenie, výber projektanta a verejným obstarávaním vybrať zhotoviteľa prác. Vzhľadom na
limitované finančné možnosti obce, využijeme úver z Prima banky a časť potrebných prác
vykonáme svojpomocne.

Dve blondínky išli do lesa hľadať vianočný stromček. Blúdia už pár hodín, celé
vyzimené, a potom jedna hovorí tej druhej: „Počuj moja, budeme ešte hľadať alebo
vezmeme aj taký bez vianočných ozdôb?“

Blondínka píše inzerát:
Som milá, pekná, viem variť. Ak máš záujem zavolaj mi na iPhone 10.

TJ SLOVAN ZAMAROVCE
TJ Slovan Zamarovce Muži VI. Liga 2019/2020
výsledky jesennej časti sezóny:
1. Myjava - Zamarovce 3:1
2. Zamarovce -Turani 1:1
3. T. Stankovce - Zamarovce 5:2
4. H. Streda - Zamarovce 3:5
5. Zamarovce - H. Súča 4:2
6. Ľuborča - Zamarovce 1:1
7. Zamarovce -Nová Ves n.V. 3:0

Postavenie v tabuľke po jesennej časti

9. Zamarovce - Kĺúčové 2:1
10. Brestovec - Zamarovce 2:2
11. Zamarovce - Melč.-Liesk. 1:1
12. T. Jastrabie - Zamarovce 1:1
13. Zamarovce – V.Bieorvce-Op. 1:2
14. Opatová n.V. - Zamarovce 0:3
15. Zamarovce - Záblatie 3:0

8. Očkov - Zamarovce 2:3
Za celý rok 2019 by sme chceli ako klub TJ Slovan
Zamarovce poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na
fungovaní klubu a podali pomocnú ruku, keď bolo treba.
Samozrejme ďakujeme aj fanúšikom, ktorí nás podporovali
nielen doma, ale cestovali s nami aj na vonkajšie zápasy.
Ďalej chceme sa poďakovať sponzorom, ktorí nás
podporovali: IZOMI s.r.o. Zamarovce, LiaMar s.r.o., Trenčín,
LAPREMA Trnava s.r.o., Trnava, PVK-THERM s.r.o., Nová
Dubnica, Origos Group, s.r.o. Zamarovce, ďalej sponzorom,
bez ktorých by nebolo možné vybudovať automatickú
závlahu a to menovite firme NOBA - SMOKER s.r.o., Trenčín
a firme DIZAX SK s.r.o., Trenčín a TRENAB s.r.o., Trenčín.
Osobitné poďakovanie patrí starostovi obce Mgr. Petrovi
Minárikovi, ktorý nás neustále podporoval a venoval svoju
energiu a čas pri vybudovaní automatickej závlahy na
našom ihrisku.

Vážení občania, prajeme Vám krásne a ničím nerušené Vianočné sviatky
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:
Bc. Zuzana Čachová
Otília Drienková
Mgr. Peter Minárik
Dana Rovenská
Ing. Blanka Škodová
Ing. Viliam Varhaník
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.

