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Veselé Vianoce a šťastný nový rok
prichádzam priať,
aby človek človeka mal vždy rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby ten nový rok za to stál.

Príjemné prežitie najkrajších sviatkov roka pri nezabudnuteľnej vianočnej atmosfére, rodinnú pohodu,
pokoj, veľa lásky, šťastia a dobré zdravie v novom roku 2014 prajú
starosta obce a pracovníci obecného úradu
Vážení občania,

svojím postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu,
k ľuďom, a tak dokázať, že je naozaj človekom.
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky – čas
radosti, zázrakov a prianí. Pripravme sa teda na ne spoločne
a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte –
prídu ticho, nenápadne, vyšívané striebornými stehmi na
obruse starej mamy. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny
pocit, na stole nech zavonia kapor či iné dobroty a Štedrý
večer nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti.
V mene celého obecného zastupiteľstva, pracovníkov
obecného úradu, ale aj osobne – za seba – želám do nastávajúcich krásnych vianočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku.
Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky
a potešenia z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu.
Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši. Nech sa
udrží po celý budúci rok.
Dušan Rozemberg, starosta obce

je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si
sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej
sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď si každý uvedomuje silu priateľstva, lásky a obetavosti. To všetko sú hodnoty,
ktoré znamenajú veľa aj pre našu veľkú rodinu Mitičanov.
Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením,
dosahovaním vytýčených cieľov.
Dúfame, že onedlho naše ulice či stráne zasype biela
perina machového jemného snehu. Belosť symbolizujúca
čistotu duše vždy priťahovala predstavivosť človeka a s ňou
spoločne aj svetlo z blikajúcej sviečky – symbol blížiacich sa
Vianoc, ktoré určite rozžiari a plápolavým plameňom osvieti
naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijme
teplé ľudské slovo, pohladenie či pohľad a svet sa stáva zrazu
krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého,
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SPRÁVY Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 6. 8. 2013
Schválilo:
• Dodatok k Zmluve o dielo s firmou
EKO-STAVSOL, ktorý rieši úpravu
niektorých položiek, a tým sa upraví
aj cena zo 141.700 € na 90.000 €.
Zároveň schválilo úver na dostavbu
druhej etapy polyfunkčného domu
v Kostolných Miticiach v sume
70.000 € z Prima Banky.
• Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2013 podľa zákona č. 245/2008
Z. z. (školský zákon) o mieste a čase
zápisu dieťaťa do materskej školy,
o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni, a ruší VZN č. 1/2012.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 16. 10. 2013
Schválilo:
• Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach
Materskej školy v Trenčianskych Miticiach za školský rok 2012/2013.
• Navýšenie pracovného úväzku školníčke materskej školy na 6 hodín
denne plus obedná prestávka, a to
na obdobie september 2013 – jún
2014.
• Vstup obce Trenčianske Mitice do
občianskeho združenia Machnáč –
Podhorie – Inovec a zaradenie do
územia tohto verejno-súkromného
partnerstva. Zároveň schválilo, aby
združenie predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci
Programu rozvoja vidieka.

• Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok za dane a komunálny odpad
z dôvodu úmrtia alebo neznámeho
pobytu občanov v celkovej výške
281,32 €.
Vzalo na vedomie:
• Žiadosť Anny Ďurechovej o presťahovanie súčasného obchodu v Kostolných Miticiach do novopostaveného polyfunkčného domu po jeho
dokončení a skolaudovaní.
• Návrh opravy strechy v lome Skaličky s tým, že sa vypracujú ponuky na
pokrytie strechy.
Zrušilo:
• Prenájom pohostinstva v Rožňových Miticiach firme Adrex s tým,
že si vysporiada všetky pohľadávky
voči obci Trenčianske Mitice. Zároveň neschválilo prenájom pohostinstva M. Rehákovi.
Vyhlásilo:
• Voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce. Termín odovzdania písomných prihlášok je do 13. 11. 2013 do
17.00 hod. Deň konania volieb je
27. 11. 2013 o 17.00 hod.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 5. 11. 2013, ktoré sa
konalo v závode Trenčianske minerálne vody, a. s., Trenčianske Mitice
Súhlasilo:
• So zabezpečením stálej dodávky
minerálnej vody pre verejnosť do
altánku minerálnej vody v Rožňových Miticiach s prietokom 0,4 l/s zo
zdroja HG3. Podmienkou je nepretržitý výtok minerálnej vody i v prípade technickej poruchy daného vrtu,

kedy bude použitá prevádzka výtoku z vrtu MP – 1 v množstve 0,2 l/s.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 27. 11. 2013
Nezvolilo:
• Hlavného kontrolóra obce Trenčianske Mitice. Vzhľadom na to, že v 1.
kole volieb nezískal žiaden z troch
kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov a ďalší dvaja
získali rovnaký počet hlasov, nemal
kto postúpiť do druhého kola volieb,
preto je voľba hlavného kontrolóra
neplatná. Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo nové voľby na pozíciu hlavného kontrolóra na deň 15. 1. 2014. Termín doručenia písomných prihlášok
kandidáta s príslušnými dokumentmi
je do 1. 1. 2014 do 17.00 hod.
Schválilo:
• Finančný rozpočet obce na rok 2014
a vzalo na vedomie finančný rozpočet na r. 2015 a 2016.
• Pracovný úväzok vedúcej školskej
jedálne pri MŠ na 2 hodiny na deň
s platnosťou od 1. 1. 2014.
• Finančnú dotáciu vo výške 120 €
Centru voľného času pri ZŠ A. Svorada a Benedikta v Trenčíne, ktoré
navštevujú dvaja žiaci našej obce.
• Účelovú dotáciu Základnej škole v Trenčianskom Jastrabí na zakúpenie lavíc, tabúľ, stoličiek alebo iného školského materiálu vo výške 300 €.
Vzalo na vedomie:
• Žiadosť M. Meška o zriadenie verejného osvetlenia cesty k cintorínu
v Rožňových Miticiach a poverilo
stavebnú komisiu o zistenie možnosti napojenia v tejto oblasti.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 9. 11. 2013

V obci Trenčianske Mitice bol vytvorený jeden volebný
okrsok č. 1
Okrsková volebná komisia v zložení:
Predseda:
Jana Jánošíková
Podpredseda:
Adam Križan
Členovia:
Andrea Jánošíková, Martina Šebáňová
		
Mgr. Soňa Grőgerová
Zapisovateľka:		
Dominika Jánošíková

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu podľa umiestnenia:
1. Ing. Jaroslav Baška ..................................................... 34
2. Mgr. Jozef Lohyňa ....................................................... 17
3. Ing. Ľubomír Žabár ...................................................... 11
4. Mgr. Marián Herdel ........................................................ 5
5. Ing. Peter Palko ............................................................. 4
6. Mgr. Juraj Smatana ........................................................ 4

Začiatok hlasovania:
Ukončenie hlasovania:

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
pre voľby do zastupiteľstva podľa umiestnenia na prvých piatich
miestach:
1. Ľubomír Tunega ........................................................... 35
2. Ing. Marta Šajbidorová ................................................. 21
3. Bc. Tomáš Vaňo ........................................................... 21
4. Mgr. Renáta Kaščáková ............................................... 16
5. Ing. Ľubomír Žabár ...................................................... 16

9. 11. 2013
9. 11. 2013

o 7.00 h
o 22.00 h

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných
do zoznamu voličov: ...................................................... 622
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: ....................... 75
Počet odovzdaných obálok (z volebných schránok): ...... 75
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do zastupiteľstva: ............................................. 74

Zápisnica OVK bola podpísaná 9. 11. 2013 o 22.32 h. Zápisnicu podpísali všetci členovia okrskovej volebnej komisie
a zapisovateľka zápisnice.
Priebeh volieb bol pokojný, bez akýchkoľvek problémov.

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby predsedu: ......................................................... 75
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Z Mitíc do sveta – Best4dance
Príbeh firmy Best4dance ukazuje, že Trenčianske Mitice a okolie nemusia byť pyšné iba na svoju minerálnu
vodu. Firma Best4dance, ktorá vyrába v Trenčianskych Miticiach, predáva na svoj textil v Rakúsku, Českej republike a v najbližšej dobe plánuje expanziu aj do Ruska a Japonska.
Projekt Best4dance vznikol pred
niekoľkými rokmi v hlave profesionálneho tanečníka Vladimíra Snížka, keď
videl v tanečnej komunite dopyt po
kvalitnom tanečnom oblečení a kostýmoch, ktoré nikto nevedel vyhotoviť
alebo neboli vyhotovené načas. Po
niekoľkých mesiacoch hľadania vhodného miesta na výrobu sa firma vďaka
nadšeniu niekoľkých domácich udomácnila v Trenčianskych Miticiach.
Obecné zastupiteľstvo schválilo priestory v obecnej budove, ktoré momentálne používa ako sklad a výrobňu.
„Trenčianske Mitice sa zo strategického hľadiska ukazujú ako veľmi dobré
miesto na podnikanie v oblasti textilného priemyslu,“ povedal Ján Paulovič, manažér firmy Best4dance „Takisto ľudská pripravenosť a vedomosti
v oblasti výroby a spracovania textilu
sú v regióne veľmi vysoké. Môžeme
tak konkurovať svetovým firmám. Je
to obojstranne výhodný obchod, našim zákazníkom prinášame kvalitu,
ľuďom v regióne prácu,“ dodal.
Zákazníci v Best4dance túto kvalitu
oceňujú. Medzi spokojných zákazníkov

patrí Viedenská štátna opera, Ľudová
opera, ktoré fungujú už viac ako sto rokov, ale aj desiatky menších tanečných
a divadelných súborov, ktoré nadväzujú na dlhoročnú kultúrnu tradíciu
Rakúska.
„Určitá časť výroby sa predá na Slovensku, ale keďže Rakúsko je z nášho
pohľadu niekoľkonásobne väčší trh,
zameriavame sa na predaj najmä tam.
Slovenský trh by nás zatiaľ neuživil.
Keďže sme zistili, že o náš textil je záujem, v budúcnosti chceme predávať
na ďalších trhoch. Obchodné kontakty
máme v Nemecku, Rusku a aj Japonsku,“ povedal Paulovič.
Zaujímavosťou je aj to, že firma
Best4dance nevyrába štandardné oblečenie pre určitú značku, ale ponúka
oblečenie ušité na mieru. Špecializuje
sa na výrobu kostýmov, spoločenského oblečenia, tanečného oblečenia,
frakov. Tie dokáže vyrábať aj v kusovej
výrobe, podľa želaní zákazníkov, všetky materiály sú pôvodom z Európy.
Best4dance je teda ďalším príkladom firmy z nášho regiónu, ktorá prerazila v zahraničí. A je dôkazom toho,

že textilný trh v Európe neupadá, ak
sa naše firmy snažia preraziť kvalitou,
namiesto cenovej vojny s ázijskými
fabrikami.

Kostýmy a tanečné oblečenie z Trenčianskych Mitíc sa predáva najmä v Rakúsku, firma Best4dance má ambíciu
preraziť na trhoch v západnej Európe.

PODOBAJÚ SA DNEŠNÉ VIANOCE TÝM V MINULOSTI?
T
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Večerný zvon, večerný zvon, ako mnoho spomienok privádza on.
O čase mladosti v kraji rodnom, ten milujem, tu mám rodný dom.

T

T

T

T

Zasa nám nastal čas najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Sú sviatkami mieru, pokoja, odpúšťania a zbližovania ľudí, zvlášť
rodiny. Prestretý vianočný stôl zvoláva k sebe roztrúsenú rodinu, a vtedy sa aj my dospelí cítime ako deti a vraciame sa mysľou
do svojho detstva. Aké boli Vianoce vtedy?
Už v priebehu posledného adventného týždňa bývalo
teným maslom a posypané v mažiari roztlčeným makom,
v domácnostiach rušno. Robilo sa veľké upratovanie, v rozzemiakový šalát, vyprážaná ryba a lipový čaj. To sme už boli
zvedaví, čo nám priniesol pod stromček Ježiško. Darčeky
kúrenej peci piekol sa chlebík aj koláče – makové, orechové,
lekvárové, ba dokonca aj kapustové. Gazda pripravoval záoproti dnešným boli oveľa skromnejšie, ale aj tak nás veľmi
potešili. Potom deti odbehli susedom pod okná zaspievať
soby krmiva pre domáce zvieratá na celé obdobie sviatkov.
Keď bolo všetko pripravené, mohol nastať Štedrý deň.
vianočné koledy, starší členovia rodiny sa rozprávali. Ak naV tento deň sme sa zdržiavali mäsitého jedla, postili sme
padlo dosť snehu, bohatší gazdovia pred polnocou zapriahli
sa. Dopoludnia mala mama plné ruky práce s varením a prípravou všetkých pokrmov. Nezabudli sme ísť na cintorín.
Odpoludnia sme zdobili stromček. Bol oveľa skromnejší
oproti tomu dnešnému. Viseli na ňom kocky cukru zabalené
v papieriku s pozlátkom, jabĺčka, orechy, na špici nesmela
chýbať hviezda. Potom mama prestrela najkrajší obrus na
stôl. Nesmeli na ňom chýbať: svätená voda, sviečka, chlieb,
oblátky, med, do ošítky dala zo všetkého, čo sa doma na
gazdovstve urodilo – ovocie, zeleninu, ba aj za hrnček obilia
a strukovín. Sviatočne oblečení sme pristúpili všetci k stolu.
Nechýbala ani prázdna stolička a tanier pre hosťa. Pri horiacej sviečke otec začal modlitbu. Potom svätenou vodou
pokropil rohy miestnosti a pofŕkal aj nás. Poprial nám šťastné a veselé vianočné sviatky. Dospelí si pripili a začali sme
jesť oblátky s medom. Predtým nám mama spravila medom
krížiky na čelo. Keď nebol med, nahradil ho karamel. Nasledovala polievka zo strukovín, kapustnica s hríbmi, omáčka
Ilustračný obrázok
zo sušeného ovocia, opekance – pupáčky, poliate rozpus-
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do ľahkých saní konské záprahy. Koňom dali na krky zvonce
– spiežovce, a tak sa rodina odviezla do kostola na utiereň
– polnočnú bohoslužbu. Tu sme oslávili narodenie malého
Ježiška. Po omši za hlaholu zvonov zaznela najznámejšia
vianočná pieseň – Tichá noc, svätá noc.

Mnohé zo zvykov a tradícií sme si zachovali dodnes. Veď
sa prenášajú v rodine z generácie na generáciu. Len niekedy akoby sme zabudli, o kom a o čom tie Vianoce vlastne sú.
Viac sa zaujímame o to materiálne ako o to duchovné.
Nebolo by zlé zamyslieť sa nad tým, či by boli vôbec Vianoce, keby sa nenarodilo to malé dieťatko v betlehemskej
maštali – malý Ježiš.

Na Prvý sviatok vianočný – Deň narodenia Pána, sa nepatrilo nikde chodiť. Išlo sa len do kostola a potom sa rodina
zdržiavala doma. Iné to už bolo na Druhý sviatok vianočný
– sviatok sv. Štefana, kedy sa všetko dobehlo: vinšovačky,
poľovačky, tanečné zábavy.

Na Vianoce svojho detstva spomínal E. Beďatš

MITICKÁ VIANOČNÁ NÁDIELKA
Zapojte sa aj vy do žrebovania „MITICKEJ VIANOČNEJ NÁDIELKY“, ktorú organizuje vedúca predajne potravín.
Ako?
Nakúpte v POTRAVINÁCH – Trenčianske Mitice, časť Zemianske Mitice za min. 10 € a dostanete tombolový lístok
s číslom (za každých 10 € jeden), ktorého kópiu vhodíte do zapečatenej krabice a čakajte, že sa na vás usmeje šťastie .
Do tohto nákupu sa nezapočítava nákup cigariet a nákup platený stravnými lístkami.
Žrebovanie o ceny sa uskutoční za prítomnosti starostu Trenčianskych Mitíc, ktorý vyžrebuje 7 výhercov.
O čo hráte?
		
1. cena
TELEVÍZOR SENCOR LED
		
2. cena
VYSÁVAČ CONCEPT 1400 W
		
3. cena
RETRO RÁDIO ORAVA
		
4. cena
HALOGÉNOVÉ SVIETIDLO EXPERT S NABÍJAČKOU
		
5. cena
TYČOVÝ MIXÉR ETA
		
6. cena
FĽAŠA ŠAMPANSKÉHO DE LUXE
		
7. cena
CENA ÚTECHY 
Kedy?
Začíname 6. 11. 2013 a termín ukončenia je 23. 12. 2013. Termín žrebovania sa uskutoční v čase vianočných sviatkov a bude včas oznámený. Účasť všetkých súťažiacich je povinná, a samozrejme aj s kópiami označených tombolových lístkov.
VEĽA ŠŤASTIA vám praje vedúca potravín p. Hasáková

Mitická vianočná nádielka • žrebovanie
Touto cestou by som vám chcela oznámiť termín žrebovania „Mitickej vianočnej nádielky“.

Žrebovanie sa uskutoční 23. 12. 2013 o 15.00 h v sále kultúrneho domu.
Žrebovanie bude za prítomnosti vás a starostu obce Dušana Rozemberga, ktorý vyžrebuje 2. až 6. cenu. Cenu útechy
a 1. cenu vyžrebujem ja ako organizátorka súťaže. Zároveň žiadam všetkých súťažiacich o prítomnosť s označenými tombolovými lístkami.
Na záver by som chcela popriať všetkým krásne vianočné sviatky a verím, že sa budeme spolu stretávať i v ďalšom roku,
do ktorého vám prajem všetko len to najlepšie.
vedúca predajne potravín p. Hasáková

Hudobná skupina M-club po 35 rokoch...

V bohatej histórii Mitíc by sa ľahko
našiel nejeden dobrý muzikant. No
v prípade hudobných skupín, by to
také jednoduché nebolo. Pamätníci
si určite spomenú na partiu okolo trub-

kára Sláva Gogolu, ktorá už koncom
50. rokov hrávala v kaštieli, neskôr aj
svadbách. Koncom 60. rokov hrávala
partia bubeníka Jula Pristacha, tiež
v zložení bicie, trubka, harmonika. Za-

Rožňove Mitice (Harmady) 1978

čiatkom 70. rokov však hudbu ovládol
rock&roll a gitary. Neobišiel ani Mitice.
Bratia Kyselicovci presvedčili vedenie obce, že to so založením skupiny
myslia vážne. Obec, prostredníctvom

Mníchova Lehota (Radar) 1978
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Osvetovej besedy zakúpila hudobnú
aparatúru. Prvé vystúpenie bolo
už v zbúranej sále v Kostolných Miticiach. Po niekoľkých zmenách v zložení hudobná skupina M-club v roku
1978 úspešne absolvovala kvalifikačné skúšky v Okresnom osvetovom
stredisku Trenčín. Skupina M-club tak
mohla vystupovať za honorár aj mimo
Mitíc. Zaslúžili sa o to, okrem bratov
Kyselicovcov, aj Dušan Petrík, Tono
Žáčik a Helena Reháková.
Túto udalosť v histórii Mitíc, ako
aj v ich osobnom živote, si členovia
skupiny pripomenuli stretnutím v sále
Obecného úradu. Pred svojimi priaznivcami si znova zahrali a zaspievali,
tak ako pred 35 rokmi...
Aladár Kyselica

M-club 2013: D. Petrík • H. Reháková • A. Kyselica • A. Žáčik • J. Kyselica

BABKY A DEDKOVIA SPOMÍNALI
Október už dávno nesie prívlastok Mesiac úcty k starším.
A už mnoho rokov organizuje v tomto mesiaci obecný úrad
v našej obci posedenie pre našich starších občanov,
ale i jubilantov. Inak to nebolo ani tento október.
Privítal nás pán starosta a vo svojom príhovore nám zaželal
do ďalšieho života všetko len to naj... Nechýbalo ani slávnostné „živió“ a chutné občerstvenie. No a samozrejme darček.

Život a roky nezastavíš, starší vymierajú, do ich veku dorastajú ďalší. A práve týmto životným pochodom sa zaoberali myšlienky a spomienky zúčastnených. Na počúvanie im
zneli melódie ľudových piesní.
Škoda len, že nie všetci pozvaní sa tohto posedenia zúčastnili. Tohtoročná účasť oproti predchádzajúcim bola slabšia.
Ďakujeme obecnému úradu za zorganizovanie tejto akcie.
Marta a Joja

Ako sa plnili zimné pranostiky v Trenčianskych Miticiach v roku 2013
Na Tri krále je zima stále – 6. január.
Na Tri krále sme mali miernejšie
zimné počasie, s plusovými teplotami, ranné minimum bolo plus 0,3 °C
a denná maximálna teplota bola len
2,4 °C. Ráno a večer sme mali oblačnú oblohu, cez deň bolo zamračené,
dopoludnia slabo snežilo a vytvoril sa
snehový poprašok, ktorý aspoň trochu
navodil zimnú atmosféru.

né minimum bolo plus 0,5 °C a denné maximum 4,1 °C, po celý deň bolo
zamračené a mali sme zmiešané prehánky dažďa so snehom.

Svätá Agáta býva na sneh bohatá
– 5. február.
Môžeme povedať, že pranostika sa
nám čiastočne vyplnila. Ráno na Agátu bola výška snehovej pokrývky 11
cm, ale keďže sme boli po celý deň
v plusových teplotách, popoludní pršalo a snehová pokrývka sa do večera
zmenšila na 9 cm.

Matej ľady láme, ak ich nenájde, tak
ich narobí – 24. február.
Táto ľudová múdrosť sa potvrdila dokonale. Pred Matejom sme mali sériu
siedmich mrazových dní v kuse, takže o ľady a slušnú výšku snehovej
pokrývky – 19 cm nebola núdza. Na
Mateja sa séria mrazových dní skončila, ranné minimum bolo 1,7 °C, cez
deň napriek dažďu teplota vystúpila
na 6,1 °C a v tento deň sa roztopili 4
cm snehu. Výrazné oteplenie sa udržalo aj v ďalších dňoch po Matejovi,
preto v našej lokalite platila prvá časť
pranostiky.

Na svätého Valentína zamrzne i kolo
mlyna – 14. február.
Pranostika sa nám nepotvrdila, na
Valentína bol deň bez mrazu. Teplot-

Na sv. Tomáša sneh mäkne a je z neho
kaša – 7. marec.
Pranostika hovorí, že okolo 7. marca
má už slnko silu, slnečné lúče dokážu
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roztápať sneh a v tomto období sa
lúčime so súvislou snehovou pokrývkou. Tento rok Tomáš snehy neroztápal, keďže sme boli bez snehovej pokrývky a navyše po celý tento deň bolo
zamračené s vysokou rannou teplotou
8,2 °C a denným maximom 11,5 °C.
Na Gregora idú ľady do mora – 12.
marec.
Táto pranostika sa nám nepotvrdila,
12. marca sme zaznamenali mrazový
deň s ranným minimom mínus 0,8 °C
a aj prognóza na ďalšie obdobie naznačovala, že ani po Gregorovi sa ľadov a mrazov nezbavíme.
Na svätého Huberta ide teplo do
čerta – 3. november.
V tomto roku vyšiel Hubert na nedeľu a môžeme povedať, že v tento
deň sa oproti teplému koncu októbra
naozaj začalo ochladzovať. Ráno bolo
dosť teplé nad 10 °C s hmlou, cez poludnie pršalo a teplota ešte stačila

vystúpiť na 12,9 °C, no navečer sa
začala oblačnosť zmenšovať, teplota výrazne klesala a v pondelok bolo
ranné minimum len 2,4 °C. Pranostika
sa potvrdila, lebo aj predpovede hovorili o sychravých, veterných a teplotne
primeraných dňoch aj na obdobie po
Hubertovi.
Martin prichádza na bielom koni
– 11. november.
Táto pranostika patrí medzi najznámejšie a hovorí o tom, že v období okolo 11. novembra už zvykne do
našej oblasti prichádzať prvé sneženie. V tomto roku sa však pranostika
nepotvrdila. Na Martina bolo síce po
celý deň prevažne zamračené, no na
sneženie boli príliš vysoké teploty,
preto nočné zrážky s úhrnom 4,9 mm
boli len dažďové. Ranné teplotné minimum bolo 5,9 °C, cez deň sa teplota
vyšplhala na 8,5 °C.
Na svätú Katarínu schovajme sa
pod perinu – 25. november.
Táto ľudová múdrosť nám hovorí,
že v období na Katarínu už prevláda

chladné zimné počasie a je príjemnejšie byť vo vnútri „pod perinou“, ako
sa pohybovať vonku. Pranostika sa
potvrdila aj tento rok. Do 25. novembra prevládalo relatívne teplé počasie
s dennými maximami okolo 10 °C, ale
Katarína tento ráz počasia zmenila.
O polnoci bolo ešte 4,3 °C, no počas
celej noci sa ochladzovalo a ráno pri
teplote 0,3 °C sme zaznamenali prvé
sneženie. Občasné sneženie pri teplote slabo nad nulou pokračovalo po
celý deň a večer sme mali centimetrovú súvislú snehovú pokrývku. Na
Katarínu fúkal mierny nárazový vietor,
pocitová teplota sa pohybovala medzi
-4 °C až -6 °C, preto bolo ozaj lepšie
pohybovať sa vo vnútri.
Barbora ťahá sane do dvora – 4. december.
Začiatkom decembra sa zvykne u nás
vyskytovať sneh. Ľudová múdrosť
hovorí o tom, že na Barboru býva už
taká výška snehovej pokrývky, že bežne môžeme vidieť na dvoroch pripravené sane, či už malé detské, alebo

Zamyslime sa!

OPUSTILI NÁS
Albín Čahoj
Mária Jánošíková
Hedvika Uhrová
PRISŤAHOVALI SA:
Jozef Filáček
Miroslava Filáčková
Tereza Filáčková
Matúš Filáček
Ing. Jozef Bečka
ODSŤAHOVALI SA:
Mária Kobidová
Veronika Trúchla
Slavka Kováčová
Anna Šprtková
Soňa Janegová
Jakub Janega

Na svätého Mikuláša už je zima celá
naša – 6. december.
Po polnoci, keď boli na zemi napadané 2 cm snehu a ďalší ešte padal,
sa zdalo, že pranostika sa potvrdí a Mikuláš bude chodiť rozdávať darčeky
po krásnej zasneženej zimnej krajinke. Žiaľ, v noci sa začalo otepľovať,
sneženie sa zmenilo na dážď a ráno
zo snehovej pokrývky zostal len mokrý snehový poprašok. Cez deň pokračovali snehové prehánky pri kladných
teplotách, a to na vytvorenie bielej periny nestačilo. Nedostatok snehu nám
však Mikuláš vynahradil čerstvým vetrom, ktorý v nárazoch dosahoval rýchlosť 60 km/h a pocitovú teplotu stláčal
až k mínus 8 °C, takže zimu sme si
predsa len užili.
Zdroj: www.meteomitice.sk

náhodou my, prípadne naši nespratní mladí? Vychovávame
sami seba a mladých k tomu, aby si aj to verejné vážili?
A zastávka nie je vizitkou iba obecného úradu, ale všetkých
Mitičanov. Takže o jej čistotu by sme sa mali pričiniť všetci.
Dajme tomu, že kritika neporiadku bola oprávnená. Ale
koľkí z vás, čo ste kritizovali, ste na druhý deň prišli na obecný úrad a vhodným spôsobom upozornili na daný problém?
Veď ani pracovníci úradu nemôžu byť všade. Kritizovať je
ľahko, prísť s konštruktívnym riešením už ťažšie.
Milí Mitičania! Mám pre vás návrh. Pokiaľ sa vám v obci
niečo nepáči, nech sa páči, príďte na obecný úrad, oboznámte s problémom starostu obce alebo pracovníkov a ja
verím, že vám vyjdú v ústrety.

V jedno letné poludnie som stála na autobusovej zastávke
v Rožňových Miticiach na križovatke. Chtiac-nechtiac som si
vypočula rozprávanie niektorých ľudí, ktorí tam stáli. Išlo skôr
o kritiku v zmysle: „Aký je tu neporiadok! A tých smetí okolo!
Prečo tu nie je odpadkový kôš? Čo robia na tom úrade, načo
ich je tam toľko? Nemôžu tu poslať verejnoprospešných? To
je ale vizitka obce a pod.“
Poobzerala som sa okolo seba. S tým neporiadkom, smeťami i s tým odpadkovým košom vcelku súhlasím. Ale som sa
zamyslela: Kto tam ten neporiadok vlastne robí? Žeby pracovníci úradu? Veď tí tvrdia, že sa to tam pravidelne chodí čistiť.
Alebo nám ho tam chodia robiť ľudia z iných obcí? Nie sme to

NARODILI SA:
Tadeáš Fodrek
Lukáš Konečný
Timotej Guričan
Filip Hromník

väčšie hospodárske. V tomto roku sa
nám pranostika nepotvrdila. Štvrtého
decembra bolo zimné počasie, ráno
klesla teplota na mínus 5,2 °C a cez
deň vystúpila len na 1,7 °C, ale boli
sme bez snehu.

Z kroniky obce
UZAVRELI MANŽELSTVO:

Jozef Trúchly + Veronika Hlobeňová
Milan Kolman + Oľga Kopecká
Martin Kováč + Slavka Šťastná
Jozef Pristach + Katarína Ďurinová
František Petružalek + Monika Jánošíková

70-roční
Mária Kulifajová
Emília Jánošíková
Ľudovít Bročko
Veronika Kobidová
Ing. Vojtech Pristach
František Králik
80-roční
Mária Hôrková

JUBILANTI
50-roční
Anna Žáčiková
Zdeno Mikuláš
Štefan Borik
Vladimír Doktor
Dušan Hloža
Milan Uher
Blažena Trněná
60-roční
Marta Tomášová
Jozef Mikletič
Elena Michaličková
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Našim novonarodeným občiankom
želáme v živote veľa, veľa zdravia a šťastia, novomanželom veľa lásky, porozumenia a trpezlivosti, prisťahovaným
spoluobčanom – nech sa im v Miticiach
dobre býva a odsťahovaným veľa krásnych chvíľ v novom domove.
A všetkým vám, milí oslávenci, želáme do ďalších rokov šťastie, lásku,
spokojnosť, pevného zdravia stále dosť,
starostí málo, radosti veľa a všetkého,
čo si srdce želá.
Zuzana Pavlovičová

Z ČINNOSTI NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Zavítal k nám Mikuláš
„Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku.
Mikulášku, strýčku náš, ukáž, čo v tom vreci máš...“
Aj slová tejto milej piesne sa ozývali škôlkou v deň sv. Mikuláša, teda 6. decembra 2013. Od rána každý škôlkar netrpezlivo vyčkával na vzácnu návštevu, na ktorú sa spoločne
s pani učiteľkami aj vzorne pripravil – deti sa naučili veľa
básničiek a pesničiek.
Dlho očakávaný hosť nakoniec aj prišiel. A nebol sám.
Hneď ráno do škôlky zavítal Mikuláš spoločne s anjelikom
a čertom. Niektoré deti sa tešili, no niektoré sa aj báli, a to
najmä čertíka, ktorý si so sebou priniesol plné vrece uhlia pre
neposlušné deti. Všetkým deťom sa však vyčaril úsmev na
tvári, keď uvideli Mikulášovo vrece plné sladkostí a dobrôt.
Tie si však najprv musel každý z nich zaslúžiť, a preto sme
spoločne zaspievali Mikulášovi a jeho pomocníkom poctivo
pripravené pesničky a zarecitovali pekné básničky. Potom
sa Mikuláš pustil do rozdávania balíčkov. A čert? Ten si svoje

vrece odniesol zo škôlky aj so všetkým svojím uhlím.
Po odchode vzácnych hostí si deti zvedavo prezerali balíčky, ktoré dostali a v celej škôlke sa o nikom inom nehovorilo,
iba o Mikulášovi. Dlho sa však z tejto návštevy netešili, pretože o pár hodín prišlo ďalšie prekvapenie. Ďalší Mikuláš aj
s anjelikom sa odrazu zjavili v dverách triedy. Aj tomuto Mikuláškovi deti zaspievali a zarecitovali pesničky a básničky.
A oplatilo sa. Ten ich odmenil nielen kopou sladkých dobrôt,
ale aj fixkami, pastelkami, skladačkami a inými hračkami,
ktoré budú deti zamestnávať po celý školský rok. Na záver
sa Mikuláš a anjelik so škôlkarmi pekne rozlúčili s prísľubom,
že ak budú deti také poslušné a usilovné ako doteraz, zavíta
do našich končín aj na budúci rok.
Bc. Daniela Koišová, riaditeľka MŠ
Bc. Katarína Žáčiková, učiteľka MŠ

Ranč Santána

koňa. Ako sa ukázalo, toto umenie najlepšie zvládla Peťa
Balúchová na Farlepovi. Po ukončení drezúrnych disciplín
nasledoval slávnostný nástup, kde sa za zvukov slávnostnej
piesne a vlajok predstavili všetci zúčastnení jazdci a mohli
sa tak odštartovať rýchlostné disciplíny. Pole bending alebo slalom je jazda okolo tyčí, kde sa jazdec snaží obratne
prekľučkovať okolo šiestich tyčí a v záverečnej rovinke čo
najrýchlejšie docválať do cieľa. S najrýchlejším časom sa na
prvom mieste umiestnila Miriam Humajová so Šerpou.
V ďalšej adrenalínovej súťaži s názvom barrel race sa preteká okolo troch sudov rozostavaných do tvaru trojuholníka.

Ranč Santána, ktorý sa nachádza v Trenčianskych Miticiach,
sa rozhodol, že pri príležitosti svojho otvorenia usporiada pre
jazdcov z okolia a širokú verejnosť prvé westernové preteky.
Prípravy na toto podujatia sa začali s pomocou zamestnancov, kamarátov, priaznivcov ranču či sponzorov už o niekoľko
dní skôr. Na holej lúke tak za pár týždňov vznikla nová jazdiareň s kruhovkou, rozhodcovská veža, stánky na občerstvenie,
malé pódium pre kapelu či priestor na sedenie pre divákov.
Deň pred pretekmi sa dolaďovali už len posledné nedostatky
a začali sa schádzať prví jazdci so svojimi koňmi.
V sobotu 24. augusta všetko vypuklo. Usporiadateľom
počasie prialo, a tak sa už od skorého rána začali rozkladať
stánky, prichádzali prví zvedaví návštevníci a jazdci začali
pripravovať svoje kone. Na programe bolo 8 westernových
disciplín a kovbojských hier, v ktorých si medzi sebou zmeralo sily celkom 36 jazdcov. Najskôr však museli absolvovať
povinnú prezenciu a vypočuť si pokyny rozhodcu, ktorým bol
počas celého dňa Július Sklenka. Deň plný westernu a zábavy začali drezúrne disciplíny. Prvou bol netradičný trail, kde
úlohou jazdca bolo otvorenie a zatvorenie bránky, oblečenie
plášťa, pribitie klinca či lasovanie kravy, a to všetko na chrbte koňa. Tieto neľahké úlohy najlepšie zvládla Veronika Prekopová so svojou Samirou. Ďalšou disciplínou bol western
pleasure, čo je disciplína určená najmä pre mladých jazdcov
a kone, v ktorej sa hodnotí dobrá prijazdenosť a vedenie
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Jazdec so svojím koňom sa snaží spraviť plný kruh okolo
každého suda a čo najrýchlejšie doraziť do cieľa. Najlepšou
dvojicou v tejto disciplíne bol Alexander Majer s Amaliou.
Počas úpravy arény medzi jednotlivými disciplínami si diváci
mohli dopriať klasické občerstvenie, v horúcom počasí dobre padla chladená kofola či pivko. Najmenší návštevníci sa
mohli zas povoziť na koníkoch, koči, kolotoči alebo sa odfotiť
s indiánom. Po dobrom obede boli na programe kovbojské
hry. Vlajková disciplína je disciplína, v ktorej musí jazdec v čo
najrýchlejšom čase preniesť vlajku z jedného suda na druhý
sud a z tretieho na štvrtý. Najlepší čas zajazdila Miša Lackovičová na Hasanovi. Jazdci vo dvojiciach pretekali medzi
sebou v ďalšej súťaži paralelný dostih, ktorý najrýchlejšie
prejde dráhu okolo dvoch sudov v tvare osmičky. Vyvrcholením celých pretekov bola divácky najatraktívnejšia disciplína
off road vs. kôň, v ktorej súťažili v jednom tíme jazdec s
koňom a off road v disciplíne barrel race. Rozvírený prah
a povzbudzovanie divákov priniesli tú správnu atmosféru.
Divokou a rýchlou jazdou si zaslúžené víťazstvo odniesli
Bessina Hudcovičová a Hromnik. Zahanbiť sa však nedali
ani ostatní účastníci, a tak sa skutočne bolo na čo pozerať.
Po dekorovaní najlepších víťazov, odstrojení koní a zaparkovaní áut sa však ani zďaleka neschyľovalo k záveru
podujatia, pretože o 19.00 hodine bol na programe country

bál so skupinou Texas, ktorá hrala do tanca všetkým až do
neskorých ranných hodín. O tom, že westernové preteky sa
u nás tešia veľkej obľube, svedčí aj veľký počet divákov
a množstvo zážitkov, ktoré si z tohto podujatia so sebou odniesli. Dojmy z prvých pretekov rozhodne prekonali očakávania usporiadateľov a to ich rozhodne vedie k tomu, že už
teraz sa začínajú prípravy na ďalší ročník.
Pavol Adamať

USKUTOČNILI Sme
Akcie v druhom polroku 2013
1. Aj toto leto sme organizovali súťaž vo varení guláša
a vyhrali bratia Dobiášovci, tak ako minulý rok.

2. Súťaž v nohejbale tento rok vyhralo družstvo v zložení
M. Jánošík, P. Pristach, M. Fodrek, A. Pyšný.

3. Mikuláš prišiel do našej obce 6. 12. na osvetlenom koči
a rozdal 94 darčekov.
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