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Vážení spoluobčania,
do našich príbytkov opäť po roku pomaličky prichádza
čas vianočný. V tomto nádhernom, čarovnom a
upokojujúcom čase sme všetci viac vnímavejší a
citlivejší k hodnotám ľudského života. Vianočné
sviatky sú obdobím radosti, šťastia a ľudského
porozumenia,
naplnené

kedy

láskou,

sa

otvárajú

vzájomnou

ľudské
úctou,

srdcia
spolu-

patričnosťou a odpúšťaním. Posielam Vám všetkým
tiché prianie, aby sa pokoj a mier šíril našimi
srdiečkami a následne aj našimi skutkami. 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, lásku, šťastie a
úspešný vstup do nového roku 2022.
Mgr. Peter Minárik
starosta obce

Drevo v krbe praská, v našich srdciach láska.
Ihličie krásne vonia, zvončeky tíško zvonia.
Plamienok v srdci blkoce, prajeme krásne Vianoce.
Hviezda na nebi svieti a deň za dňom letí.
Do konca roka je už len krok,
želáme Vám všetkým šťastný nový rok.
Starosta obce, poslanci OcZ a zamestnanci OcÚ.

ROK 2021 - AKCIE PORIADANÉ OBCOU A O.Z. FRIMLOVEC
Aj v tomto pandemicky pokračujúcom roku sa nám podarilo usporiadať spoločné akcie, kde
sa mohli prezentovať naši občania, ale aj občania mimo obce. Vďaka patrí všetkým, ktorí
boli ochotní obetovať svoj voľný čas a rozvíjať tak rôzne aktivity aj v tak náročnom roku.
KURZ ŠITIA sa
konečne aj podarilo
zorganizovať po via cerých odkladoch.
Dievčatá boli šikovné
a na konci kurzu
spod ich rúk vyšli
takéto krásne zás terky.
Všetky budú pokračovať v kurze pre pokročilých.
NAJKRAJŠÍ TULIPÁN
Občianski aktivisti a Obec Zamarovce vyhlásili súťaž o najkrajší tulipán. Súťaž
prebiehala vo virtuálnom priestore na FB obce, kde mohli občania hlasovať
o najkrajší tulipán z ich záhradky. Zaslaných bolo 32 fotografii krásnych tulipánov a
zaslúžene vyhral jediný muž v súťaži pán Ľubomír Klas.
Blahoželáme

.

ČEREŠŇOBRANIE
V júni nám v parku na Frimlovci dozrievajú
sladučké čerešne a tak sme spojili príjemné
s užitočným. Pristavili rebríky a kto chcel mohol
si naoberať čerešne pre vlastnú potrebu.
A pri tejto príležitosti sme usporiadali malý
remeselný jarmok a ochutnávku čerešňových
špecialít.

OPEKAČKA - JÁNSKY OHEŇ
Po koronových obmedzeniach sa obyvatelia stretli
24.6.2021 pri Jánskom ohni. Tentokrát kvôli
protipožiarnym opatreniam namiesto vatry bol iba oheň
na opekanie špekačiek a výborné chladené pivko. Všetci
sa dobre zabavili a vďaka za realizáciu ohniskového
miesta patrí p. Karolovi Vankovi a Róbertovi Kadlecovi,
ktorí sa o uvedené miesto aj pravidelne starajú.

Statočný hasič sa preberie po operácii
a pýta sa muža, ktorý sa nad ním
skláňa: „Pán doktor, ako dopadla
operácia ?“
- Ja neviem, ja nie som doktor, ja som
sv. Peter.

LETNÁ ČITÁREŇ
Ako aj minulý rok, aj toho roku patrili prázdninové štvrtky opäť čítaniu rozprávok. Tento rok nám
čítal Peter Kepeňa z Mestského divadla Trenčín a všetkým sa to veľmi páčilo. Ďakujeme.

KULTÚRNE LETO V ZAMAROVCIACH
Divadelné predstavenie mladých divadelníkov
Mestské divadlo Trenčín sme si užili tento rok
dvakrát a to predstavenia „Po predstavení“ a
„Jááánošííík“, ktoré sa konali v sále
kultúrneho domu v Zamarovciach.

V septembri sa konalo vonku v prírode Pod
Kačabarom divadelné predstavenie – známy Molierov „Lakomec“.

FOLKLÓR NA FRIMLOVCI
Aj tento rok rozospievala mužská spevácka skupina Škrupinka návštevníkov podujatia Folklór na Frimlovci.
Ku kultúrnemu zážitku sa pridala výstava krojov našej spoluobčianky Ľubici Sádeckej v čiastočne
zrekonštruovanej budove Frimlovca.

LETNÉ KINO
Aj
počas
tohoročných
letných
prázdnin
sa
premietali na Kačabare
komédie:
„Šťastný nový rok“, ďalej
„Po čom muži túžia“
a „Bábovky".

ZAHRAJKO ZO SPIEVANKOVA
V auguste sa uskutočnil
pre deti hudobný koncert
Zahrajka zo Spievankova s názvom „Čo sa
stalo v lese“. Deti sa
veselo bavili aj napriek
nepriazni počasia.

KERAMICKÉ DIELNIČKY
Keramické dielničky s Veronikou Hrickovou mali veľký úspech. Deti si vytvorili krásne kúsky
a dospelí sa tiež nedali zahanbiť. Veronika všetky výrobky vypálila v keramickej peci a deti si ich
ozdobili glazúrou. Krásne dielka vznikli deťom na pamiatku.

VYREZÁVANIE TEKVÍC
Dušičkové vyrezávanie tekvíc sa stretlo s veľkým nadšením. Vyrezávali
veľkáči aj malkáči a tekvice boli naozaj krásne. Tú najkrajšiu ste zvolili
opäť v hlasovaní na FB a bola to tekvica rodiny Ilavskej.

VLÁČIK MATÚŠ ČÁK A DETI Z MŠ
Aj napriek pandemickej situácii až na druhýkrát sa podarilo pre deti z MŠ zorganizovať akciu
Cesta s vláčikom Matúša Čáka. Pre deti z MŠ to bol veľký zážitok,. Vláčik prišiel pre nich až
do Zamaroviec a povozil ich po obci, Trenčíne
a dokonca boli s vláčikom až na hrade.

PRIVÍTANIE SILVESTROVSKEJ NOCI – BUĎME OPÄŤ SOLIDÁRNI
Vážení občania, aj v tomto roku sa pridajme k viacerým mestám a obciam
na Slovensku k výzve - Silvestrovská noc bez ohňostroja. Používaním
pyrotechnických výrobkov spôsobujeme nadmerným hlukom a svetelnými efektami
stres domácim, hospodárskym a divo žijúcim zvieratám, majú tiež negatívny vplyv
na životné prostredie, poškodzujú majetok a zdravie ľudí.

ŠPORTOVCI V OBCI

ĎAKUJEM, starosta

ZO ŽIVOTA NAŠICH NAJMENŠÍCH
V ROKU 2021 - MŠ ZAMAROVCE
Zo života našej MŠ
Aj v roku 2021 sme znova pokračovali v sprísnenom režime. Deti sa do materskej školy veľmi tešili
a ešte viac ich rodičia.
Fašiangové obdobie sme prečkali skromne a s deťmi sme si zopakovali známe pesničky, básničky
a scénky.
Po zime prišla jar a s ňou aj uvoľnenie opatrení. Deti nastúpili do MŠ, ale naďalej platili pravidlá, pri
ktorých sme nemohli plánovať žiadne akcie.
V máji sa deti fotili, aby mali pamiatku na škôlku a predškoláci absolvovali „Noc v škôlke“. Tu sa
ukázalo, ktoré deti sú nesmelé a ktoré odvážne. Po dni plnom zábavy, turistickej prechádzky,
nočnej skrývačky s baterkami si deti vyskúšali aj odvahu a prenocovali v škôlke. Za statočnosť
dostali sladkosti, medaily a malé darčeky.
V júni sme v rámci „Dňa detí“ absolvovali výlet na Trenčiansky hrad. Deti sa zo Zamaroviec
odviezli historickým vláčikom a na námestí si pochutnali na dobrej zmrzline.
Dňa 28.6.2021 sme sa na školskom dvore rozlúčili s predškolákmi, ktorí si prichystali pestrý
program pre rodičov aj ostatné deti.
Koncom júna sme navštívili pútnické miesto kláštor na Skalke. Deťom sa prehliadka veľmi páčila,
dozvedeli sa veľa informácií o histórii tohto miesta.
Školský rok sa skončil a niektoré deti sa lúčili aj so slzičkami v očiach.
V septembri sme privítali 20 nových detí.
20. septembra sme navštívili výstavu ľudových krojov na Frimlovci. Deti obdivovali hlavne detské
ľudové kroje a topánočky. Vypočuli si aj ľudové piesne a rôzne príbehy. Na záver dostali aj sladkú
odmenu a odfotili sa na pamiatku.
MIKULÁŠ Keďže v MŠ

Zamarovce sú iba dobré
deti, Mikuláš s čertíkom
neváhali a navštívili ich.
Deti
dostali
bohaté
balíčky, zarecitovali, zaspievali a odfotili sa
s nimi. Aj v tejto zložitej
situácii sme mali skvelý
zážitok.
VÝROKY NAŠICH DETÍ

T.: „Načo dávaš teplú vodu, daj zimnú.“

Z: „ Som hladná na cukrík.“

L.: „ Vieš, že ja mám doma mačku a je to
kocúr? A koťuha.“

N.: „Vieš, že ma pohrýzla sliepka?“
N.: „ Ja poslúcham bez kričania.“
K.: „Vonku je nesmierna zima s nesmiernou teplotou.“
S.: „Mama mi povedala, aby som sa šetril
a ja som sa neušetril.“
K.: „ Tato keď mi nadáva, to znamená, že
ma ľúbi.“

M.: „Pani učiteľka, uhádni aké je povolanie
na D. Dement.“
J.: „ Títo policajti nie sú praví, sú
fejkoví.“
S.: „ Ako sa volá mláďatko kravy?
Kraviatko.“

l.: „ My máme v bazéne 4 a pol tony vody.“

S.: „ Pani učiteľka, aj ty si chodila na
šerbel?“

S.: „ A tá Panenka Mária načo zomrela,
bola stará alebo chorá?“

O.: V kuchynke: „ Umývam riady, aby tam
nebola korona.“

O.: „ P. učiteľka, ostrúhaj mi tú farbičku,
lebo sa mi vymkla spod kontroly.“

A.: „ Dobrí ľudia majú biele kosti, zlí
čierne.“

S.: „My v Hrabovke nemáme Covid -19, ale
Covid -12.“

K.: „ Prídi sa ku nám kúpať pani učiteľka, ale
daj si pre istotu plavky.“

V mene celého kolektívu prajem všetkým krásne Vianoce, veľa zdravia a šťastia v Novom roku.
Ing. Blanka Škodová, riaditeľka MŠ

WIFI PRE TEBA Projekt verejnej wifi siete bol realizovaný z finančných prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a z vlastných finančných prostriedkov. Voľnú wifi
sieť môžete využiť na týchto miestach: Kačabar, detské ihrisko, zastávka BUS pri OcÚ a MŠ,
Kultúrny dom, park Frimlovec a okolie OcÚ.
OBECNÝ HLÁSNIK
Službu Obecný hlásnik v našej obci prevádzkujeme už tretí rok. Prináša Vám aktuálne
informácie o dianí v obci z rôznych oblastní priamo do Vašich emailových schránok
alebo prostredníctvom sms správ do mobilných telefónov. Po spustení obecnej služby
v roku 2018 mal obecný hlásnik 181 užívateľov. Dnes po troch rokoch, odosielame občanom
informácie na 263 mobilných čísel a na 241 emailových adries. V roku 2021 Vám bolo odoslaných
doteraz 190 správ, čo predstavuje cez 173 850 odoslaných sms-iek. Ak chcete mať informácie
z obce vždy po ruke, neváhajte a stiahnite si formulár z web stránky obce, vyplňte ho, podpíšte
a oskenovaný zašlite na email: zamarovce@obeczamarovce.sk alebo formulár vložte do schránky
OcÚ (vedľa vstupných dverí). Váš obecný hlásnik.

ZNÁMI ŠPORTOVCI V OBCI
Pokračujeme opäť po roku – tentokrát z letného športu preskočíme na zimný - hokej. Niektorým
netreba, niektorým možno áno, predstavíme Vám občana našej obce, ktorý v hokejovom
športovom živote čosi dokázal, bývalý hokejový reprezentant - Ivan Baranka. Predstavil sa na
štyroch seniorských svetových šampionátoch a dvoch olympijských turnajoch.
01. Tak aby sme ťa predstavili – úspešný obranca, hokejový reprezentant SR, hráč
viacerých zahraničných klubov, ale - kde boli tvoje začiatky a kto za nimi stál?
Moje začiatky boli v Dubnici nad Váhom. Začínal som asi ako 5-ročný a keďže by som nerád
zabudol na nejakého trénera, tak poviem, že som vďačný každému, ktorý
sa pričinil o môj hokejový rast.
02. Kedy si odišiel do sveta veľkého hokeja, kde všade si vlastne hral?
Po drafte v roku 2003, ako 18-ročný som odišiel do kanadskej juniorskej ligy Western Hockey
League WHL (Everett Silvertips - 2 roky), nasledovala 3 roky American Hockey League AHL
(Hartford Wolfpack - farmársky team New York Rangers), za ktorý som odohral dosť
prípravných zápasov, ale súťažný bohužiaľ len 1. Ďalej spolu 7 rokov v KHL (4 roky Spartak
Moskva, 1 rok Salavat Julaev Ufa, 1 rok Avangard Omsk, 1 rok Slovan Bratislava - keď ešte
hrával KHL), následne 1 rok v švédskom Rogle Angelholm, potom 2,5 roka v českých
Vítkoviciach a rok a pol v Kométe Brno.
03. Najväčšie klubové úspechy?
V Everette, ako úplný nováčik ligy sme skončili druhí, potom semifinále ligy s Kométou Brno.
04. Najväčšie reprezentačné úspechy?
Reprezentačné úspechy sú o niečo veselšie. V roku 2003 MS do 18 rokov v Jaroslavlí
2.miesto, v roku 2010 OH Vancouver 4.miesto - doteraz to mrzí, lebo v zápase
o 3.miesto sme po 2. tretine vyhrávali 3:1 a napokon prehrali 3:5. No a potom v roku 2012 MS
mužov Helsinki 2.miesto

05. Zamarovce sa stávajú trvalým bydliskom viacerých úspešných hokejistov – veď my
by sme vedeli už aj jednu päťku zostaviť ? Vieš koľko ich tu je?
Viliam Čacho, Braňo Jánoš, Viliam Čacho ml., Juraj Gašparovič a ja... o ďalších zatiaľ
neviem.
06. Profesionálna športová kariéra definitívne uzavretá ?
Myslím, že áno... dosť som sa posledné sezóny vytrápil po zdravotnej stránke.
07. Čo ďalej, zostaneš pri hokeji ?
Áno, pri hokeji som zostal, momentálne asistent trénera pri trenčianskej juniorke.
08. Bolo aj nejaké veľké profesionálne sklamanie?
V rýchlosti ma napádajú práve OH 2010 Vancouver, potom možnosť odohrať viac zápasov
v NHL.
09. Dosť si hral v KHL. Aké skúsenosti – či osobné, ale aj športové ?
Športové skúsenosti: do KHL som zamieril práve z USA, trošku som sa toho obával,
ale KHL mi dala veľa hlavne po športovej stránke /otvorili sa dvere do reprezentácie/, keďže to
je kvalitná liga.
Osobné skúsenosti: Ja som sa ruskému životu prispôsobil veľmi rýchlo /takí Američania
a Kanaďania s tým majú podstatne väčší problém/, naučil sa ďalší cudzí jazyk, Moskva mi
prirástla k srdcu, naozaj krásne mesto. Mal som možnosť spoznať Rusko krížom krážom
a veľmi rad na Rusko spomínam.
10. Rodina, asi veľká podpora pre profesionálneho športovca.
Áno, väčšiu časť svojej kariéry som prežil ako bezdetný s partnerkou (terajšou manželkou),
ktorá ma podporovala a v každom kúte sveta vytvárala pohodu, aby som
sa mohol naplno venovať hokeju. Za to jej patri obrovská vďaka. Vo Švédsku sa nám narodil
syn a to bol pre mňa taký malý impulz na to, aby sme sa vrátili bližšie domov
(to boli tie sezóny v Česku).
11. A obranca sa aj doma len bráni alebo sem tam sa dostane aj do „útoku“ 😂
Celý život ma na hokeji učili, že kvalitný obranca musí vedieť aj podporiť útok.
12. Daj na záver nejakú perličku na niektorého hokejistu.
Na MS do 20 rokov v USA sme mali dobre rozbehnutú skupinovú časť, nastupovali sme
do posledného zápasu v skupine /myslím, že proti Fínsku/ a na to, aby sme postúpili
zo skupiny, nám stačilo neprehrať o viac ako 2 góly, ibaže po 2. tretine sme prehrávali 0:3.
Mali sme tam hráča /ja ho radšej nebudem menovať, ale bol to Vladimír Kútny/, ktorý mal
striedanie čo striedanie nejakú šancu a tréner mu v kabíne pred poslednou tretinou hovorí:
„Vlado, trošku sa v tom zakončení ukľudni, veď si nejaký strelec...“ a Vlado na to:
„Pán tréner, ja som taký strelec, že netrafím ani z pláže do mora...“ a tak sme ten zápas
nakoniec nezvládli a turnaj sa pre nás skončil.
Ďakujem za rozhovor 😂. Nech sa Ti darí v ďalšej „pohokejovej“ kariére.
V.V.
Hokejista prišiel po skončení
sezóny na úrad, aby mu
zapísali titul do občianskeho
preukazu.
Pani na úrade sa ho pýta:
„Kde ste získal titul?“
Hokejista pohotovo odpovedá:
„V Bratislave, so Slovanom
minulý rok“.
Dvaja slovenskí fanúšikovia sa
rozprávajú.
„Čo robíš keď nemôžeš zaspať?“
Počítam.
„A čo?“
Koľko gólov sme dostali
v poslednom zápase s Českom.“

DEJINY OBCE ZAMAROVCE – ROD ZAMAROVSKÝCH
V našom oboznamovaní sa s históriou obce pokračujeme krátko z publikácie Rudolfa Samuela.
Nerozlučné súčasti rodu Zamarovských
Archív rodu
Podľa R. Marsinu „značnú časť archívu Zamarovských asi už pred rokom 1918 prevzalo rukopisné
oddelenie Ústrednej knižnice Maďarskej akadémie vied v Budapešti“. Ďalšie údaje sú rozptýlené
v rôznych archívoch, napr. aj v Maďarskom krajinskom archíve (Magyar Országos Levéltár)
v Budapešti. Zachovanú časť archívu odkúpil od zákonitých dedičov Štátny archív v Bratislave.
Určitý predmetný archívny materiál sa nachádza v Štátnom okresnom archíve v Trenčíne a okrem
iného, pod samostatným heslom Rod Zamaróczych zo Zamaroviec je uložený dôležitý materiál
v Štátnom oblastnom archíve v Bytči. Zaujímavé sú k tejto tematike dokumenty v Trenčianskom
múzeu v Trenčíne a v jeho fotoarchíve. Nemožno neuveriť ani Ilešházyovský archív v ŠOBA Bytča,
prekrývajúci sa aj s matariálmi o tunajšej obci.
Je veľkou škodou, že vzácny listinný materiál rodu (vrátane rodových privilégií) stratili počas
2. svetovej vojný i udalosti po nej roku 1945.
Knižnica rodu
Knihy a knižnice budú mať vždy nezastupiteľné miesto v živote spoločnosti. Budovali si ich spolu
s archívmi, aj jednotlivé rody. Z tohto hľadiska rodu a rodine Zamarovských v Zamarovciach patrí
významné miesto. Budovanie ich knižnice sa ukázalo ako cieľavedomé, s entuziazmom,
v postupnej dobe. Signovanie niekoľkých kníh Jozefom Zamarócim-Zamarovským (1748-1824),
kráľovským tabulárom a tabulárnym sudcom poukazuje na skutočnosť, že táto rodina vlastnila
knižnicu už v 18. storočí, avšak najväčší rozmach a rast zaznamenala v 19. storočí.
Spojená je hlavne s menom Štefana Zamaróciho-Zamarovského. Štefan (JUDr.) bol vnukom
Jozefa Zamarovského a synom Floriána Zamarovského. Na bratislavskej univerzite vyštudoval
právo, do ktorého zaradili aj ekonómiu, chodil tiež na prednášky z filozofie. Rôzne zamestnania, či
funkcie, ktoré vykonával a zastával a z nich vyplývajúce teoretické doplňovanie osobných
vedomostí, spolu s veľkou láskou ku knihám, ho doslova predurčili k budovaniu rodovej knižnice.
Vykonával to rôznym spôsobom. Predovšetkým kúpou od kníhkupcov najmä v Trenčíne
(aj u známeho Leopolda Gansela, kníhkupca a vlastníka kníhtlačiarne na dnešnom Mierovom
námestí), výmenou, darmi a pod. Veľmi sa zaujímal o antikvárne knihy.
Signoval alebo presignovával knihy a prírastky. (Podpis – priezvisko je latinsky alebo maďarsky).
Niektoré knihy pochádzajú od viacerých významných osobností. Neskôr, po Štefanovej smrti sa
o knižnicu starali Štefanov syn, tiež Štefan a tiež právnik, dcéra Sidónia, právnik a príbuzný Ján
Zamarovský a iní až do 2. svetovej vojny.
Knižné exempláre sú tlačené zväčša latinsky, maďarsky, nemecky, ale aj anglicky, francúzsky,
česky i slovensky. Chýbala však ich evidencia, boli bez inventárneho čísla.
V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa stala predmetom bádania autora tejto publikácie aj
uvedená knižnica. Umiestnená bola vo veľkej sále kaštieľa, z ktorej viedli dvere na balkón
nad cestou dnešnej Ulice Alexandra Lišku v Zamarovciach. Vo vzájomnej dôvere a s dovolením
zákonitej dedičky p. Magdy Jancovekovej, strávil autor vzácne chvíle v tejto miestnosti, obklopený
kultúrnym bohatstvom a aspoň trocha vnikal do neho.
Poznajúc hodnoty tejto knižnice odkúpil niektoré vybrané knihy terajší Štátny okresný archív
v Trenčíne a neskôr väčšinu (zostatok) celej knižnice rodiny Zamarovských Trenčianske múzeum
v Trenčíne (asi 4 tisíc zväzkov).
Erb rodu
Mnohé rody a rodiny, mestá a obce, rôzne korporácie, cechy a i. sa snažili vlastniť
svoj erb, ktorý by bol typický pre príslušný subjekt. Erby sa postupne vyvíjali
a podliehali i podliehajú stanoveným pravidlám, ktoré sú zahrnuté vo vednom odbore
(aj pomocná veda historická) heraldika. Erby zvýrazňovali postavenie majiteľa
a vo feudálnom Uhorsku dostávali k nim listiny (armáles) o povýšení
do zemianskeho stavu. Erb rodu Zamarovských nie je totožný s erbom obce
Zamarovce. Možno sa s ním stretnúť na rôznych miestach. Vsadený je napr. pod
štítom na čelnej strane kaštieľa na Ulici Alexandra Lišku, ktorý vlastnila rodina
Zamarovských. Zobrazený je na smútočných oznámeniach (vlastní ich Trenčianske

múzeum v Trenčíne) úmrtia 78-ročného Jozefa Zamaróczyho 29. augusta 1824 (jedno farebné
a jedno čierno-biele) a úmrtia 56-ročného Štefana Szamaróczyho 23.06.1829. Erb vo farebnom
vyhotovení vlastnia zákonití dediči rodiny v Zamarovciach.
Poznatky a porovnania predstavujú erb rodu Zamarovských takto: V modrom štíte na zelenej pažiti
vpravo stojaci, doľava hľadiaci bocian, ktorý drží v zobáku úhora. Oproti bocianovi stojí na zadných
nohách osol a toto je v reálnych farbách. Spod koruny, ktorá je položená na turnajovej prilbe
splývajú zlato-modré a strieborno- červené prikrývadlá. Klenotom je uprostred otvorených čiernych
orlích krídel vyrastajúci osol ako v štíte.
Erb je jedným zo symbolov šľachtických rodov. Rodina Zamarovských v Zamarovciach vlastnila
a opatrovala vo svojom archíve armáles k rodovému erbu, ktorý im udelil ešte Belo IV. v 13.
storočí. Podľa tohto armálesu vyhotovili predmetný erb. Žiaľ, armáles chýba, tak, ako mnoho
ďalších cenných listín rodu Zamarovských. Možno sa nachádza v Budapešti alebo ho zničili
na konci 2. svetovej vojny, či krátko po nej.
Kaštieľ – kúria
Tieto objekty sú nemými dokladmi svojej doby a ich majiteľov a sú určitým šľachtickým symbolom.
Kaštieľ (aj kúria = zemianske vidiecke sídlo nižšej a strednej šľachty) rodiny Zamarovských
v Zamarovciach postavili v prvej polovici 19. storočia. Objekt je stavbou v klasicistickom štýle
s erbom Zamarovských a so stĺpovým portikom a tympánónom na osi vstupnej fasády.
Kaštieľ – kúria na ulici Alexandra Lišku č. 1 je stálou dominantou obce. Teraz ho vlastní od roku
1973 nový súkromný majiteľ, ktorý ho odkúpil od zákonitých dedičov. Kaštieľ postihlo nešťastie,
keď uprostred noci v septembri 1998 začal zvnútra horieť a zachvátil ho požiar, ktorý objekt
značne poškodil. Postupne ho opravujú, ale príčina požiaru nie je známa.
V lokalite Horného konca obce zvanej Brehy sa nachádzajú zrúcaniny, skôr trosky ešte staršej
kúrie Zamarovských, pravdepodobne poškodenej počas povstania Františka II. Rákociho proti
Habsburgovcom. Ako uvádza Kronika obce Zamarovce II. objekt zničili 14.8.1708 údajne na príkaz
cisárskeho generála Siegberta Heistera.
Originál obrazu tejto kúrie od signovaného ale neidentifikovaného autora z r. 1898 vlastnia zákonití
dediči rodiny Zamarovských. Obraz dal vyhotoviť na objednávku Štefan Zamarovský v Budapešti
podľa zachovanej dokumentácie, o ktorej však t.č. nie sú žiadne vedomosti. Kópia tohto diela,
ktorú vyhotovil podľa originálu Ján Kadlec (Pod Kopánky) sa nachádza v Klube dôchodcov
(budova kultúrneho domu) v Zamarovciach.
Teda aj opísané kúrie uzatvárajú jednu kapitolu osudov rodiny Zamarovských v Zamarovciach.
Hrobka – krypta rodiny Zamarovských
Stavba uzatvára ďalšiu kapitolu tejto rodiny. Nachádza sa na cintoríne v Zamarovciach, kde je
istou dominantou. Na cintoríne začali pochovávať asi v 19. storočí. Niektoré pramene, napr.
Kronika obce Zamarovce I., uvádzajú už rok 1781 (židov pochovávali v Trenčíne).
Hrobku či kryptu rodiny Zamarovských v Zamarovciach vystavali na spôsob kaplnky na konci
19. resp. začiatku 20. storočia. Pochovaní sú v nej niektorí z tých, ktorých sme spomínali: Štefan
Zamaróci-Zamarovský st., jeho manželka Mária, rodená Medňanská, synovia Jozef, Gejza, dcéry
Gizela, Sidónia a Alojzia.
Ďalší syn Štefan, tiež právnik, sa neskôr presťahoval do Maďarska (Budapešť). Dcéra Mária,
vydatá Somošiová, po smrti manžela Júliusa, s ktorým žila v Záblatí, tiež odišla do Budapešti.
Štefan i Mária v Budapešti aj zomreli a sú tam pochovaní.
Ecce homo – ajhľa človek! Vnuknuté vyslovenie pri spätnom pohľade na osudy jedného
z najstarších a významných šľachtických rodov v Uhorsku, na životné osudy jeho niektorých členov
s akcentom na členov rodu a rodiny Zamarovských v Zamarovciach.
„Posledný list kroniky“ rodiny Zamarovských zo Zamaroviec
Takouto metaforou možno uviesť pani Magdu Jancovekovú, obyvateľku Zamaroviec, zákonitú
dedičku tejto rodiny. Je cenným pamätníkom a ochotnou spoločníčkou pri bežných diskusiách,
hlavne však na tému jej zamarovskej rodiny. Často mal i má, okrem iných, tento pocit aj autor
predkladanej publikácie, ktorý pani Magde vďačí za veľa konkrétnych poznatkov, potrebných
pri príprave textu o rodine Zamarovských zo Zamaroviec. Má dcéru Alžbetu Begáňovú (tiež
zákonitú dedičku a dve vnučky), ktorá ju dokáže vhodne doplniť.
Posledný list tejto kroniky je dopísaný a dočítaný a kroniku zatvárame.
V kontexte s rodom a rodinou Zamarovských zo Zamaroviec je treba uviesť, že k obci sa na určitý
čas viazali známe rodiny Slopňaiova zo Slopnej (v súvislosti so získaním časti majetku
Zamarovských v Zamarovciach v stredoveku), rodina z Tvrdomestíc a i.

Spoločenská kronika

OPUSTILI NÁS

január-december 2021
NAŠI JUBILANTI
- GRATULUJEME
95 roční
LEHOCKÁ Emília

90 roční
ČERVEŇANOVÁ Eulália

85 roční
PLŠKOVÁ Marta
ŠKVARIL Oto
MYSLIVEC Josef

ŠTÍCHOVÁ Oľga
ORAVCOVÁ Eva

80 roční
KADLECOVÁ Marie
SKOVAJSA Ján
DRIENKA Stanislav
STAŠÁK Ľudovít

PLŠKO Jaroslav
KOPÚŇOVÁ Anna
LYSÁ Anna

75 roční
SVATÍKOVÁ Antónia
KNAJBELOVÁ Mária
LUKŠOVÁ Helena
KUBÍKOVÁ Kamila
ADAŠKA Dušan

MIKSOVÁ Tatiana
KOVAŘ Karel
KOVÁŘOVÁ Oľga
PLŠKOVÁ Ľudmila
ILAVSKÝ Peter, JUDr.

70 roční
NOVÁKOVÁ Mária
BOŽÍKOVÁ Antónia
TRÚNKOVÁ Viera
VALENTA Zbyněk,MVDr.
TEHLÁRIKOVÁ Katarína

KADLEC Štefan
BLAŠKO Jaroslav
CAGALINEC Milan
KLAS Ľubomír

65 roční
BITTOVÁ Marie
JANIŠ Libor
DANIEL Peter
KADLEC Jozef
JANČO Ľuboš
PLŚKO Ľubomír,Ing.
HRČKA Július,MUDr.
PAJTINOVÁ Jana
ZEMANOVIČ Pavol,Mgr. JAKÚBEK Peter, Ing.
ŚPALEKOVÁ Renáta
MIČO Štefan
GERLICZY Miloslav,Ing.
GERLICZYOVÁ Daniela,Ing.

60 roční
BLAŠKO Pavol
BUNDIL Miroslav,Ing.
GRAŇÁKOVÁ Lenka
HOJNOŠOVÁ Elena,Ing.
HUDECOVÁ Alena
JAKÚBEKOVÁ Júlia,Ing.
KADLECOVÁ Viera

PSOTNÁ Zora, Mgr.
SLEMENSKÝ Miloš
ROVENSKÁ Dana
ZAJAC František
ZÁHOREC Martin
ZEMANOVIČOVÁ
Anna

CINTULOVÁ Hedviga
DRAŠKOVEC Viktor
HAMORNÍKOVÁ Marta
PANÁK Vladimír
ŠŤASTNÁ Anna
KUBÍK Augustín
MIKSA Augustín
VLKOVÁ Emília
KADLECOVÁ Vlasta
KLUSKA Jozef st.

NARODILI SA
PODKOVIČOVÁ Mária
MANDELÍK Artur
BLAHOVCOVÁ Aneta
FRAŇOVÁ Linda
ŠEVČÍKOVÁ Ela
SVETÍK Vanessa
ŠVAJDA Alex
BALÁŽOVÁ Anna
KRAUS Nina
ŠIMANSKÝ Timotej
VYSKOČILOVÁ Aneta
BALAJ Marko
PUTERKA Matej
VALÍČEK Oliver

UZAVRELI
MANŽELSTVO
VARHANÍK Martin, Ing., MSc., Zamarovce
MAJCHEROVÁ Petra, MUDr., Pribylina
VARHANÍK Juraj, Ing., Zamarovce
JANOVSKÁ Zuzana, Mgr., Trenčín
BLAŠKO Martin, Zamarovce
ŠKÚCIOVÁ Soňa, Trenčianska Turná
ATALOVIČOVÁ Nikola, Zamarovce
LIENER Michal, Kanianka
PERÁČKOVÁ Lucia, Bc., Zamarovce
MELIŠ František Bc., Ladce
ČAKLOŠ Michal, Zamarovce
ZAFKOVÁ Martina, Rajec
KADLEČIKOVÁ Veronika, Ing., Zamarovce
MIHÁL Patrik, Ing., Trenčín

NAŠI PRVÁCI
Z dôvodu epidemiologických opatrení sa Zápis
našich prváčikov do Pamätnej knihy obce
Zamarovce v tomto roku neuskutočnil Tento školský
rok zasadli do školských lavíc títo prváci z našej
obce:
Dušan Vincent, Michal Chochlík, Lívia Omachelo-,
vá, Timotej Zaťko, Karolína Dragulová, Ondrej
Bútora, Dominika Širková, Richard Sýkora, Nina
Kapušová, Lukáš Poláček, Tomáš Liška, Nataša
Blašková, Zuzana Moravčíková, Gézeová Júlia

Úcta k starším ...
Každoročne
v októbri
pri
príležitosti
Mesiaca
úcty
k starším sa starosta stretáva
so seniormi obce na posedení v spoločenskej sále
kultúrneho
domu.
Z dôvodu
nepriaznivej
pandemickej situácie Covid-19 nebolo ani v tomto
roku možné
uskutočniť toto stretnutie.
Z uvedeného dôvodu sa vedenie obce rozhodlo, aj
v súvislosti
s prichádzajúcimi
vianočnými
sviatkami, odovzdať našim seniorom praktický
balíček. Súčasťou balíčka bol milý darček od detí
z našej Materskej školy. Balíčky boli seniorom
doručené na ich adresu priamo domov.
Ešte raz Vám milí seniori želáme, aby všetky dni
Vášho života boli naplnené zdravím, šťastím,
spokojnosťou a radosťou z každého ďalšieho dňa
Vášho života.
POĎAKOVANIE DÔCHODCOV

Touto cestou srdečne ďakujeme pánovi starostovi
obce Mgr. Petrovi Minárikovi, poslancom a
zamestnancom obecného úradu, pani učiteľkám
a deťom z materskej školy za milé darčeky, ktoré
pre nás pripravili pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším a nezabudli na nás ani v tejto zložitej
situácii v boji s COVID-19.
ĎAKUJEME

* OBECNÝ ÚRAD *

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

20.12.2021
21.12.2021
22.12.2021
23.12.2021
24.12.2021
27.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
30.12.2021
31.12.2021
03.01.2022
04.01.2022
05.01.2022
06.01.2022
07.01.2022

7:30 - 15:30 hod.
7:30 - 17:00 hod.
7:30 - 14:00 hod.
zatvorené
zatvorené
8:00 - 14:00 hod.
8:00 - 14:00 hod.
8:00 - 14:00 hod.
zatvorené
zatvorené
7:30 - 15:30 hod.
7:30 - 15:30 hod.
7:30 - 17:00 hod.
zatvorené
7:30 - 14:00 hod.

Zároveň žiadame občanov, ktorí ešte
neuhradili daň z nehnuteľností
alebo
poplatky za rok 2021 – poplatok za
komunálny odpad, poplatok za rozvoj
alebo iný poplatok, že tak môžu urobiť
ešte v termíne do 28.12.2021 (utorok) do
pokladne obce Zamarovce.
* DAŇOVÉ PRIZNANIE NA ROK 2021 *

Obecný úrad Zamarovce upozorňuje
občanov, u ktorých počas roka 2021 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 2022.
* PRERUŠENIE PREVÁDZKY *
MŠ A VŠEOBECNÁ AMBULANCIA

Riaditeľstvo MŠ Zamarovce oznamuje
že počas vianočných prázdnin bude
materská
škola
zatvorená
v čase
od 20.12.2021 do 09.01.2022. Prevádzka
začne dňom 10.01.2022 (pondelok).
POĎAKOVANIE
Obecný úrad Zamarovce ďakuje
rodine Štefana Skovajsu, ulica
Zamarovská, za darovanú živú
vianočnú jedličku, ktorá bude
cez vianočné sviatky skrášľovať
nádvorie Materskej školy.

MUDr. Kubičinová – Zlatovce,
všeobecná
ambulancia
pre
dospelých, Vám oznamuje, že
v dňoch 20.12.2021 až 23.12.2021
bude ambulancia zatvorená z dôvodu
čerpania dovolenky.

NAŠI „NAJ“ JUBILANTI

Dňa 12.10.2020 sa dožila krásneho
životného jubilea 90 rokov života naša
spoluobčianka p. Anna ŠTEINIGEROVÁ.
Z dôvodu pandemických opatrení Covid-19
sa oslávenkyňa zapísala do Pamätnej
knihy obce Zamarovce až v tomto roku.
SRDEČNE GRATULUJEME

Dňa 13.08.2021 sa dožila krásneho
životného jubilea 95 rokov pani Emília
LEHOCKÁ.
Našu „naj“ spoluobčianku zástupcovia
Obecného úradu navštívili u nej doma, kde
sa zapísala do Pamätnej knihy obce
Zamarovce.
GRATULUJEME KU KRÁSNEMU
ŽIVOTNÉMU JUBILEU

NIEČO PRE GAZDINKY - TRADIČNÝ VIANOČNÝ ŠTEDRÁK
Cesto: múka polohrubá 500 g, mlieko 250 ml, cukor práškový 70 g, cukor kryštálový 1 KL, žĺtok
vaječný 1 ks, maslo 60 g, soľ štipka, droždie 20 g, vajce na potretie 1 ks
Slivková plnka: slivkový lekvár 200 g, kôra citrónová ½ KL
Orechová plnka: mleté vlašské orechy 200 g, mlieko 200 ml, cukor práškový 80 g, cukor vanilkový 1
sáčok, rum 1 - 2 PL, strúhanka 2 PL
Maková plnka: mletý mak 200 g, mlieko 200 ml, cukor práškový 120 g, cukor vanilkový 1 sáčok,
slivkový lekvár 1 PL
Tvarohová plnka: tvaroh 250 g, cukor práškový 2 PL, cukor vanilkový 1, vaječný žĺtok 1,
citrónová kôra 1 ČL
POSTUP: Z mlieka, droždia a kryštálového cukru pripravíme
kvások. Múku zmiešame s práškovým cukrom, pridáme štipku
soli, kvások, vaječný žĺtok, roztopené maslo a vypracujeme
cesto, ktoré necháme na teplom mieste nakysnúť. Zatiaľ si
pripravíme plnky. Slivková plnka: hustý slivkový lekvár zriedime
malým množstvom vody (nie príliš, iba toľko, aby sa dal lekvár
ľahšie natrieť na cesto), primiešame citrónovú kôru.
Orechová plnka: Mlieko s cukrom privedieme takmer
k varu, pridáme mleté orechy, len krátko povaríme
a odstavíme z ohňa. Primiešame rum a podľa potreby
zahustíme ešte strúhankou (alebo piškótovými omrvinkami).
Maková plnka: Mlieko s cukrom privedieme takmer k varu, pridáme mletý mak, len krátko povaríme
a odstavíme z ohňa. Primiešame jeden až dve lyžice slivkového lekváru. Tvarohová plnka: Tvaroh
vymiešame s cukrom, vaječným žĺtkom a citrónovou kôrou. Vykysnuté cesto rozdelíme na 5 dielov.
Štyri diely vyvaľkáme na veľkosť menšieho plechu. Plech slabo vymastíme (alebo použijeme papier
na pečenie) a položíme naň prvý plát, ktorý potrieme lekvárovou plnkou, preložíme druhým plátom
a natrieme orechovou plnkou, potom položíme tretí plát, ktorý natrieme makovou plnkou a napokon
štvrtý plát, ktorý potrieme plnkou tvarohovou. Zo zvyšného piateho dielu cesta vytvoríme mriežky (na
tvarohovú plnku) a potrieme ich vajíčkom. Koláč pečieme vo vopred vyhriatej trúbe pri teplote 180°C
približne 45 minút. Dobrú chuť.

ZBERNÝ DVOR V PREVÁDZKE
Výstavbu zberného dvora (ďalej len „ZD“)
obec Zamarovce začala v roku 2011.
Následne
kvôli
rôznym
procesným
nedostatkom musela byť výstavba ZD
pozastavená. Začiatkom roku 2019 sa
vedenie obce rozhodlo zaradiť dokončenie
ZD do svojich priorít. Nedostatok
finančných prostriedkov a nesprávne
nastavenie odpadového hospodárstva
v obci neumožňovalo jeho okamžité
zrealizovanie. Postupne sme začali
s finančne nenáročnejšími úkonmi, napr. zhotovenie elektrickej prípojky NN a zároveň sme dali
vypracovať novú projektovú dokumentáciu (ďalej len „PD“), nakoľko PD z roku 2011 nespĺňala
kritéria neustále sa meniaceho zákona o odpadoch. V roku 2020 sa nám podarilo zabezpečiť
všetky povoľovacie rozhodnutia potrebné k začatiu stavebných prác ZD. Procesy v obci boli
nastavené tak, aby sa ušetrilo a naakumulovalo čo najviac finančných prostriedkov potrebných
na jeho výstavbu, aby bolo možné ho zrealizovať z vlastných zdrojov. Procesom verejného
obstarávania bol vybratý zhotoviteľ stavby. Následne začiatkom roku 2021 sa začalo
so stavebnými prácami na ZD tak, aby sa využili aj vybudované stavebné objekty. Koncom tohto
roku obec požiadala o všetky rozhodnutia potrebné k uvedeniu ZD do prevádzky a tieto boli už aj
vydané a správoplatnené.
Náklady na vybudovanie ZD boli vo výške 150 000,- € a financované boli výlučne z vlastných
zdrojov obce Zamarovce. ZD je vybavený ekoskladom na nebezpečné elektroodpady, váhou
na váženie drobného stavebného odpadu, veľkoobjemovými kontajnermi pre triedené zložky
komunálneho odpadu a unimobunkou pre obsluhu ZD. K ZD bola vybudovaná prípojka vody,
kanalizačný septik, NN prípojka, osvetlenie ZD, rozšírenie spevnenej plochy, prístupová
komunikácia a osvetlenie obslužnej komunikácie. Zriadenie ZD patrí do modernej koncepcie
a systému nakladania s odpadom. Občania – poplatníci obce Zamarovce tu môžu bezplatne
odovzdať triedené zložky komunálneho odpadu ako papier, plast, sklo, viacvrstvové kombinované
materiály, nadrozmerný odpad, jedlé
oleje a tuky, elektroodpad z domácností,
textil a pod. Z nebezpečných odpadov je
tu možné odovzdať žiarivky, spotrebnú
elektroniku a bielu techniku. Je možné aj
odovzdanie
drobného
stavebného
odpadu ale za poplatok schválený
vo
VZN
č.4/2021
o
nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
Zamarovce.
Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na jednotlivých procesoch výstavby
a uvedenia ZD do prevádzky: p. Zuzana Kňazovčíková, pracovníčka OcÚ Zamarovce – stavebný
úrad, Bc. Zuzana Čachová, pracovníčka MsÚ Trenčín – útvar stavebného a životného prostredia,
Ing. Barbora Blahová, riaditeľka výrobného, technického a investičného úseku TVK a.s. Trenčín,
Ing. Marián Peciar, stavebný dozor, Ing. Ľuboš Mrník, zhotoviteľ, spoločnosť Maprostav Trenčín
s.r.o., poslanci OcZ a zamestnanci OcÚ v Zamarovciach.
Čo všetko je možné odovzdať na zbernom dvore: papier a lepenka, sklo, viacvrstvové
kombinovane materiály na baze lepenky, šatstvo a textílie, jedle oleje a tuky, plasty, objemný
odpad (rozobraný a zbavený vytriediteľných zložiek), drobný stavebný odpad (za poplatok),
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradene zariadenia obsahujúce chlorfluorované uhlovodíky,
vyradené elektrické a elektrotechnické zariadenia obsahujúce nebezpečne časti, biologicky
rozložiteľný odpad (lístie, tráva – iba pre občanov užívajúcich hnedú nádobu) a ostatne druhy
uvedene vo VZN č. 4/2021 obce Zamarovce. Pripravujeme - zber kovového šrotu.

Postup preberania odpadu na zbernom dvore: pri vstupe do ZD je umiestnená informačná
tabuľa, na ktorej sú uvedené všetky druhové čísla odpadov, s ktorými sa nakladá na ZD. Poplatník
obce je povinný sa pri vstupe do priestorov ZD ohlásiť na vrátnici u obsluhujúceho pracovníka,
ktorý zvaži a overí druh dovezeného odpadu, overí totožnosť a bydlisko poplatníka a zaeviduje
odpad do evidencie. Následne sa odpad umiestni na príslušné miesto – kontajner. Vykládku
a uloženie odpadu do zberných nádob je povinný si občan vykonať sám, pričom v prípade
znečistenia plochy vykoná jej upratanie, resp. uvedenie do pôvodného stavu. Prevádzkovanie ZD
je v súlade s VZN obce č. 4/2021 a riadi sa prevádzkovým poriadkom.

ZBERNÝ DVOR – PREVÁDZKOVÁ DOBA OZNAM
Prevádzkova doba ZD bude upravená na zimný a letný režim
.
V zimnom režime (od 01.11. do 31.03.) bude ZD otvorený v prvú sobotu v mesiaci od 08.00 hod.
do 12.00 hod.
V letnom režime (od 01.04. do 31.10.) bude ZD otvorený v každú párnu sobotu od 08.00 hod.
do 12.00 hod. a v každú nepárnu stredu od 12.00 hod. do 18.00 hod.
ZD Zamarovce sa nachádza pri automatizovanej tlakovej stanici NDS (obslužná komunikácia)
smer odpočívadlo D1 – OMV (parc. č. 508/8 a ďalšie). Viac info na webovom sídle obce.
link: https://www.obeczamarovce.sk/zverejnovanie/zberny-dvor/

SKÚSME TRIEDIŤ HOSPODÁRNE
Skúsme triediť hospodárne, nech nevozíme
vzduch. Chce to len trošku solidárnosti aj
k občanom, pre ktorých poplatok za odpad
znamená dosť veľkú položku, veď odpad
lacnejší nebude. A práve správnym triedením
a separáciou vieme ušetriť. Priznajme si, je to
veľakrát aj naša pohodlnosť, pozrite na obrázky,
skutočne je problém krabice roztrhať a z 1 m3
spraviť možno štvrtinu, resp. ešte menej? Obec
šetrí kde sa dá a pozrime sa na to pragmaticky,
skoro všetci to vozíte autom – je problém prejsť
na druhé stanovište, ktoré je možno prázdnej šie? A ešte jedna vec, podnikatelia, toto je komunálny odpad pre občanov, odpady vznikajúce pri
činnosti podnikania zákon o odpadoch podnikateľom zakazuje vyhadzovať odpady z obalov do
obcou určených nádob na komunálny odpad. Buďte solidárni k občanom obce.

JAR, LETO, JESEŇ A ZIMA V ZAMAROVCIACH

ČO VŠETKO SME V OBCI UROBILI V ROKU 2021
A ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2022
Rok 2021 sa niesol predovšetkým v snahe dobudovať zberný dvor, čo sa nám aj v celkových
nákladoch niečo viac ako 150.000,-€ podarilo. O zbernom dvore však píšeme viac na inom mieste
obecného informátora.
Okrem tejto veľkej stavby sme v spolupráci s CHKO Biele Karpaty a Slovenským
vodohospodárskym podnikom začali s hlavovaním vŕb na Žabáku a súčasne sme vykonali
náhradnú výsadbu košíkarských vŕb v počte 39 ks. Pokračujeme s kultivovaním okolia vodnej
plochy aj za pomoci viacerých občanov. Dovoľte mi poďakovať p. Plškovej, p. Lobotkovej
a dievčatám z o.z. Frimlovec za vysadenie kvetín pri rázcestí cyklotrasy.
V lete sme zrealizovali kompletnú rekonštrukciu zastaralej školskej jedálne. Vynovili sme ju novou
dlažbou, obkladmi, dverami a tiež aj novými strojmi, aby deťom, seniorom ale i pani učiteľkám
naše panie kuchárky navarili kvalitné jedlo za dodržania hygienických noriem. Ku konvektomatu
pribudla veľká elektrická panvica (robia sa na nej perfektné palacinky).
V budove OcÚ pribudla nová vitrína s mužským a ženským zamarovským krojom a tiež sme
zrealizovali nové priestory klientského centra. Pred budovu KD sme nainštalovali novú podsvietenú
úradnú tabuľu, aby aj občania, ktorí nemajú alebo nevyužívajú online priestor, mali dostatok
informácií.
Na ulici Pod Kopánky od PD Zámostie až po cintorín sme osadili nové LED verejné osvetlenie
a spustili do užívania voľnú wifi sieť na vybraných miestach v obci.
V roku 2022 by sme radi vybudovali nové teleso miestnej komunikácie Športová I (vľavo) čiastočne
z prostriedkov EÚ, na ulici Pod Kopánky kanalizáciu a od križovatky (p. Fraňo) po PD Zámostie
nový verejný vodovod. Podľa výšky ušetrených finančných prostriedkov z tohto roka nás čaká
dobudovanie telesa cesty a chodníka na ulici K ďiaľnici a prepoj komunikácie medzi ulicami
Hrabovská a Pod Kopánky. Samozrejme aj príprava ďalších akcií, kde je potrebný výkup
pozemkov, príprava územných a stavebných rozhodnutí. V budúcom roku tiež chceme dokončiť aj
výstavbu optickej siete. Územné rozhodnutie pre spoločnosť Telekom je vydané a platné, obec
Zamarovce však rokuje aj s iným dodávateľom optickej siete.

TJ SLOVAN ZAMAROVCE
TJ Slovan ZAMAROVCE VI. Liga 2021/2022
VI. Liga OBFZTN MUŽI
Po minuloročnej úspešnej jesennej časti sezóny
2020/2021, kde sme boli v priebežnej tabuľke na prvom
mieste sa súťaž anulovala kvôli Covid19.
V aktuálnom ročníku 2021/2022 sme ukončili jesennú
časť na 11. mieste.
1. Zamarovce - Myjava 1:2
2. Zamarovce – H. Streda 3:2
3. Zamarovce – Tr. Stankovce 1:4
4. Bošáca - Zamarovce 5:1
5. Zamarovce - Záblatie 3:2
6. Tr. Jastrabie - Zamarovce 4:1
7. Opatová n. V. – Zamarovce 4:6
8. Zamarovce - Ľuborča 2:4

9. Tr. Turná - Zamarovce 3:1
10. Zamarovce - Brestovec 4:0
11. H. Súča - Zamarovce 4:1
12. Zamarovce - V. Bierovce 0:3
13. Turani - Zamarovce 3:0
14. Zamarovce - Kĺúčové 2:0
15. Zamarovce - Očkov 2:1

Súpiska mužov: Tréner Ivan Minárech, vedúci mužstva Milan
Skovajsa ,lekár Dušan Drienka, fyzioterapeut Boris Adaška,
hlavný usporiadateľ Jozef Minárik.
Hráči : Matúš Ušiak, Boris Drienka, Tibor Drienka, Dávid
Jančovič, Michal Garaj, Oliver Pataky, Tomáš Chochlík,
Jaroslav Švajka, Matúš Minárik, Marián Fraňo, Dominik
Drienka, Norbert Majerský, Patrik Bariak, Lukáš Losonszký,
Martin Palman, Roman Gago, Peter Myslivec, Rastislav Mulík,
Adam Ďuriš, Marián Lisík

Za celý rok 2021 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, 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.

Búvaj dieťa krásne, uložené v jasle,
búvaj, búvaj pachoľa, milostivé Jezuľa,
budeme Ťa kolísať abys mohol dobre spať.
Ježišku náš milý, aby sa Ti snili,
veľmi krásne sny.

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

Žiaci TJ SLOVAN ZAMAROVCE 2021/2022:
Spoločné družstvo Záblatie/Zamarovce
Pre nedostatočný počet hráčov v žiackej
kategórii sme sa ako výbor dohodli na
vzájomnej výpomoci s mužstvom Trenčiansky
futbalový klub 1939 Záblatie, kde pod hlavičkou
Záblatia funguje spojené mužstvo žiakov
Zamaroviec a Záblatia na futbalový ročník
2021/2022.
Najlepším strelcom spojeného mužstva je
Bohumil Cicko hráč Zamaroviec, ktorý strelil
16 gólov. Trénerom je Andrej Stánok.
Veríme, že vo futbalovom ročníku 2022/2023
bude futbalový klub opäť disponovať mužstvom
žiakov.
1. Záblatie - Opatová nad Váhom 11:0
2. Svinná - Záblatie 0:20
3. Záblatie - Trenčianska Turná 12:0
4. Záblatie - Melčice-Lieskové 6:0
5. Soblahov - Záblatie 0:4
6. Trenčianske Stankovce - Záblatie 0:2
7. Krajné - Záblatie 0:2
8. Záblatie - Trenčianske Jastrabie 5:0
9. Brezová pod Bradlom - Záblatie 0:2
10. Záblatie - Čachtice 6:0

Redakčne sa príspevkami
na vianočnom vydaní
spolupodieľali:
Mgr. Peter Minárik
Ing. Blanka Škodová,MŠ
Janka Kresáková
Otília Drienková
Tibor Drienka
Elena Zemanovičová
Ing. Viliam Varhaník
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Ing. Viliam Varhaník
Marcela Kubáňová
JUMA Trenčín
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Obecný informátor neprešiel grafickou ani jazykovou úpravou, za prípadné chyby v textoch sa Vám
ospravedlňujeme.

Ďakujem sponzorom tlače TOP SERVIS IT a.s., Bratislava, JUMA Trenčín s.r.o., Trenčín.
Ďalej vďaka patrí Ing. Viliamovi Varhaníkovi za spracovanie Obecného informátora 2021
a o.z. Frimlovec za organizáciu akcií na Frimlovci a v obecnom parku.
Mgr. Peter Minárik, starosta obce

