Noviny obce Trenčianske Mitice

ročník VI.

číslo 1

júl 2013

Leto je v plnom prúde, deti si užívajú prázdniny, mnohí z vás, milí naši občania, zaslúžené dovolenky.
Prichádzame k vám s ďalším číslom Mitických noviniek, kde mapujeme udalosti, ktoré sa udiali,
prípadne sa dejú v našej obci. Viem, že názory na Mitické novinky sa rôznia. Ono sa ľahko hovorí
o tom, čo by v novinách malo alebo nemalo byť.
Chcela by som vás, milí spoluobčania, vyzvať, pokiaľ máte vhodné námety na články, pošlite ich
alebo prineste na obecný úrad. Zvlášť sa obraciam na predsedov urbárskych či iných spolkov v našej
obci, aby aj oni prispievali do novín správou o svojej činnosti. Možno vďaka tomu budú noviny
pestrejšie, zaujímavejšie.
Veľmi pekne vám ďakujem za porozumenie a želám krásne leto plné oddychu a zážitkov.
Emília Záčiková
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SPRÁVY Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 30. 1. 2013

Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 10. 4. 2013

Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 22. 5. 2013

Vzalo na vedomie:
• Správu o príprave
osláv.

Schválilo:
• Zníženie nájmu za obchod v Zemianskych Miticiach na 50 € mesačne
s účinnosťou od 1. 4. 2013 do konca
roka 2013 podľa zmluvnej dohody.
• Sadzobník úhrad nákladov za poskytovanie informácií podľa § 21
ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
s účinnosťou od 11. 4. 2013.
• Prenájom nebytových priestorov
v kultúrnom dome Harmadovec firme Bes4dance vo výške 2 € za m2
od 1. 7. 2013.
• Na základe Štatistického úradu a podľa
zákonov úpravu platu starostu obce
od 1. 5. 2013.

Schválilo:
• Dodatok č. 2 k Zmluve o vypúšťaní
odpadových vôd zo Závodu plnenia minerálnej vody medzi obcou
Trenčianske Mitice a spoločnosťou
Trenčianske minerálne vody, a. s.,
Bratislava.
• Vyznačenie cykloturistických trás
v katastrálnom území obce Trenčianske Mitice Slovenskému cykloklubu Piešťany.

fašiangových

Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 6. 3. 2013
Schválilo:
• Zrušenie Zmluvy o prenájme nebytových priestorov pohostinstva
v Rožňových Miticiach uzatvorenú
s Andreou Moldovan a zároveň
schválilo uzatvorenie Zmluvy o prenájme uvedeného pohostinstva
s Adrex, s. r. o. so sídlom v Beluši,
s mesačným nájomným v mesiacoch december, január a február po
200 € a v mesiacoch marec až november po 250 € za každý mesiac.
• Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012
a Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2013.
Neschválilo:
• Ponuku firmy Blachotrapez zrekonštruovať plechové zastávky v obci
Trenčianske Mitice.

Vzalo na vedomie:
• Žiadosť Ľ. Tunegu o úpravu vozovky v časti obce Kostolné Mitice.
Stavebná komisia urobí obhliadku
miesta a podá správu OcZ, ktoré
následne rozhodne.

Neschválilo:
• Finančný príspevok Slovenskému
cykloklubu Piešťany na projekt budovania MTB Bike Park Považský
Inovec.
• Žiadosť o prenájom garáže za budovou obecného úradu.
Vzalo na vedomie:
• Pripravenú zmluvu medzi obcou
Trenčianske Mitice a firmou Best4Dance, s. r. o., Bratislava a poverilo
starostu obce o prepracovanie sporných bodov a následné predloženie
na schválenie.

Pripomeňme si dôležitú etapu našich dejín
V tomto roku si pripomína 1150 rokov od príchodu Cyrila
a Metoda na naše územie. Čo o nich vieme zo školských čias?

• Na územie Veľkej Moravy ich v roku 863 vyslal byzantský
panovník Michal III., ktorý tým vyhovel požiadavke veľkomoravského kniežaťa Rastislava.
• Konštantín zostavil pre Slovanov písmo, ktoré je známe
ako hlaholika. Základom sa stali písmená malej gréckej
abecedy a 19 nových liter. Tým položil základy slovanského písomníctva.
• Do jazyka starých Slovanov preložili celú liturgiu a časť
Biblie. V tom čase sa pri bohoslužbách používali len tri
jazyky: gréčtina, hebrejčina a latinčina. V roku 868 pápež
Hadrián II. vyhovel požiadavkám Konštantína a Metoda
a ustanovil slovienčinu za štvrtý oficiálny liturgický jazyk.
• Konštantín a Metod založili slovanské učilište, akúsi vyššiu dvorskú školu, v ktorej vychovávali a vzdelávali svojich
pomocníkov a nástupcov.
• Za necelé štyri roky pôsobenia šírili kresťanstvo, kultúru,
vzdelanie, písomníctvo, literatúru, ale aj zákonodarstvo
a poriadok v spoločenskom živote.
• Keď sa vracali od pápeža Hadriána III., Konštantín sa na územie Veľkej Moravy už nevrátil. V Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, prijal rehoľné meno Cyril a zakrátko v roku 869 zomrel.
• Metod sa stal biskupom, na Veľkú Moravu sa vrátil až v roku
873 a bol uvedený do úradu arcibiskupa. V roku 882 sa vybral do svojej vlasti. Cítil, že mu ubúda síl. Chcel ešte dokončiť preklad Svätého písma do staroslovienčiny. Vybral
si dvoch zo svojich žiakov a v priebehu ôsmich mesiacov
toto veľké dielo dokončil. Zomrel vo veku 70 rokov. Tesne
pres smrťou určil za svojho nástupcu Gorazda, jedného zo
svojich učeníkov slovanského pôvodu.   
• Obaja bratia boli neskôr vyhlásení za svätých.
• Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovoriť – cítiť
dodnes.

• Pochádzali z mesta Solún (dnešné Thesaloniké v Grécku),
Metod bol najstarším a Konštantín najmladším spomedzi
siedmich súrodencov.
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Vlastníci poľnohospodárskych pozemkov sa zjednotili
V nedeľu 7. júla sa zišli na VZ vlastníci poľnohospodárskych pozemkov, kde si pripomenuli 10. výročie vzniku organizácie
Združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy a trávnatých porastov Trenčianske Mitice. Táto organizácia vo svojich začiatkoch evidovala niečo cez 20 členov, dnes sa ich počet približuje k stovke. Členstvo v združení je dobrovoľné. Jeho hlavným
cieľom je prinavrátenie užívacích práv vlastníkom pôdy.
My, skôr narodení, máme ešte v živej
pamäti, ako si naši otcovia a dedovia
tvrdou prácou zadovažovali pozemky do svojho vlastníctva, aby mohli
zabezpečiť živobytie pre seba i svoju
rodinu. Väčší gazdovia chovali kone,
kravy, ošípané, ovce, kozy, hydina
bola samozrejmosťou. Keď si chceli
zakúpiť oblečenie, cukor alebo múku,
museli najprv predať dobytok alebo
ošípané, aby si takto zabezpečili finančné prostriedky. Samozrejme, teraz je iná doba. Mladí ľudia vo väčšine
prípadov stratili vzťah k pôde. Aj o ňu
sa totiž treba starať.

Dnešná technika si vyžaduje väčšie
bloky, na ktorých sa dá efektívnejšie hospodáriť. Preto chceme využiť
sceľovanie v rámci pozemkovej úpravy
a vytvoriť užívateľské bloky. Vzniknú
tak nové parcely, ktoré budú pridelené
jednotlivým vlastníkom. Bude potrebné uzatvoriť nové nájomné zmluvy,
doterajšie zaniknú. Združenie eviduje
viacero záujemcov o užívanie a obhospodarovanie poľnohospodárskych
pozemkov. Vzniká tak konkurencia,
zvyšuje sa hodnota nájomného. Spomedzi záujemcov sme si nateraz vybrali toho najvhodnejšieho.

Naším plánom do budúcnosti je oživiť poľnohospodársku výrobu, prispieť
k zabezpečovaniu chovu hospodárskych zvierat a k tvorbe pracovných
príležitostí. Vieme, že to nepôjde zo
dňa na deň. Je to určitý proces, ale
záujem mladých poľnohospodárov
nás napĺňa určitým optimizmom.
Na rokovaní VZ sa uskutočnila voľba členov vedenia.
Nové vedenie tvoria: Milan Kyselica,
Ing. Ján Hôrka, Július Hlobeň, Margita
Filáčková a Ľubomír Berec.
Milan Kyselica

Z ČINNOSTI NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Detský karneval

Deň matiek a otcov

Aj tento rok sa v príjemnom duchu niesol detský karneval, ktorý sa konal v piatok 15. februára o 17.00 hod. v sále
obecného úradu.
Škôlkari sa na karneval veľmi tešili, a pripravovali sa
naň spolu s pani učiteľkami celý týždeň. Deti vyrobili rôzne
ozdôbky a dekorácie, ktoré dotvárali atmosféru tejto malej
milej udalosti. Deti spolu s rodičmi doma prichystali masky,
na ktoré sme boli všetci zvedaví. A zrazu bola sála plná princezien, bojovníkov, čarodejníkov, zvieratiek z lesa... Nechýbali ani pani učiteľky, ktoré sa tiež na chvíľu stali rozprávkovými bytosťami.
Do tanca nám hrala veselá hudba pod vedením Miloša
Rychtárecha.
Deti mali okrem súťaží a občerstvenia pripravené aj kopec
sladkostí a odmien, ktoré si po skončení vo veselej nálade
a už aj troška unavené odnášali domov.

Mama a otec – pre každého z nás sú tými najdôležitejšími
v našom živote. Veľmi dobre si to uvedomujú už i naši najmenší škôlkari, ktorí spoločne svojim rodičom poďakovali pri
príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov v piatok 10. mája o 15.30
hod. v sále obecného úradu. Tých, ktorí prijali naše pozvanie,
určite potešilo zopár detských či ľudových piesní, niekoľko
básničiek zarecitovaných z lásky. Nechýbala ani rozprávka
o Jankovi a Marienke, ktorú krásne zahrali naši predškoláci.
Na záver vystúpenia nám bolo všetkým do tanca. Viete
prečo? Prišli naše malé šikovné tanečníčky, ktoré nám predviedli krásny tanec ča-ča, ktorý ich naučila pani učiteľka Katka. Samozrejme, po vystúpení deti obdarovali svoje mamičky a oteckov svojimi darčekmi, ktoré vlastnoručne vyrobili
a upiekli z lásky. Nechýbalo ani malé občerstvenie pre našich hostí, na ktorom sme si všetci dobre pochutili. Veríme,
že tých pár chvíľ bolo pre všetkých rodičov poďakovaním za
ich lásku a starostlivosť.

Výlet do Trenčína
Každý z nás má určite rád výlety. Na
spoločný výlet do Trenčína sa vybrali
30. apríla i naši škôlkari, pani učiteľky
a pani školníčka. Deti sa už od rána
nemohli dočkať, kedy si sadnú do autobusu a pôjdu na výlet. V tento deň
sa na nás usmievalo i slniečko, takže
v dobrej nálade sme mohli vyraziť na
cestu. Deti sa tešili hlavne na kamarátov holubov, ktorých všetci spoločne
nakŕmili a ponaháňali sa s nimi po námestí.
Pani učiteľky deťom za ich vzorné
správanie kúpili sladkú odmenu, ktorú
máme veľmi radi v horúčavách i my
dospelí. Áno, uhádli ste, deti si pochutnali na zmrzlinke. S plnými bruškami čokoládovej, jahodovej, vanilkovej zmrzliny sme sa všetci vybrali na
vychádzku do miestneho parku, kde
sa deti pohrali, ponaháňali a spokojné
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odchádzali na autobus späť do našej
MŠ. Niektorí si v autobuse od únavy
i sladko pospinkali.
Z výletu sme všetci veľmi vyhladli
a prišli sme s prázdnymi bruškami do

škôlky, kde nás už s dobrým obedom
čakala naša pani kuchárka. Umyli sme
si rúčky, zúbky, obliekli si pyžamká
a sladko si pospinkali vo svojich postieľkach.

Kultúrne okienko

havičkách s veľkými vreckami. Uhádli ste o kom? No predsa
o „Krtkovi v nohavičkách“. Deti pozorne počúvali, potom sa
spoločne rozprávali o knižkách a každý škôlkar nechal vyfarbený obrázok s krtkom na pamiatku v knižnici. Deti ešte
v tento deň navštívili školský klub detí v ZŠ, kde im pani
učiteľka Mgr. Monika Kulová pustila rozprávku, a potom sa
deti mohli zahrať podľa vlastného výberu.
Počas tohto školského roka sme sa zúčastnili i na divadelnom predstavení v Trenčianskom Jastrabí, kde sme sa
stretli i s kamarátmi z miestnej MŠ a z MŠ z Dubodiela.
Divadielko bolo „O Zlatovláske“. Všetkým sa príbeh veľmi
páčil a veruže sme si všetci chytali brušká od smiechu.

Mnohí z nás veľmi radi čítajú knihy rôzneho žánru a často
navštevujú knižnicu. I naši najmenší škôlkari už vedia, aké
sú pre nich knižky dôležité, že sa v nich dozvedia veľa nového a zaujímavého. Dokonca máme malú knižnicu i v našej
MŠ.
Dňa 6. mája sme sa všetci vybrali na výlet autobusom do
naozajstnej školskej knižnice rodáka Milana Hromníka, ktorá
sa nachádza v ZŠ v Trenčianskom Jastrabí. Pani učiteľka
Mgr. Emília Žáčiková nás všetkých srdečne privítala v knižnici a žiaci 4. ročníka nám prečítali o našom kamarátovi v no-

Detská športová olympiáda 2013
Deti z okolitých materských škôl sa
12. 6. 2013 stretli pri príležitosti detskej
športovej olympiády.
Túto milú slávnosť organizovali pani
učiteľky z MŠ Trenčianska Turná, ktoré
nám pripravili rôzne zaujímavé športové disciplíny. Otvorením olympiády bolo

Deti spokojné s hŕbou zážitkov odchádzali z MŠ domov a tešili sa, ako
všetko porozprávajú svojim rodičom,
starým rodičom a súrodencom.

zapálenie olympijského ohňa, vztýčenie
olympijskej vlajky a spolu sme si tiež
zaspievali športovú hymnu. Našu MŠ
reprezentovali naši dvaja šikovní predškoláci – Kristínka Šprtková a Ondrejko
Jánošík. Svoju zdatnosť a obratnosť
predviedli v disciplínach ako beh na 20 m,
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jazda na kolobežke, skok do piesku,
streľba hokejkou na bránu a rôzne iné
štafety. Za svoju usilovnosť a odvahu si
všetci účastníci zaslúžili nielen potlesk
od nadšených fanúšikov, ale aj chutné
občerstvenie a vecné ceny. Po skončení
všetci, deti, ale aj pani učiteľky, v športovej nálade a s mnohými novými zážitkami odchádzali domov.

Milá návšteva v našej MŠ

me, sprevádzaná policajnými sirénami, ktoré dotvárali dobrodružnú atmosféru stretnutia. Po tejto milej návšteve deti
pokračovali malým piknikom, ktorý im pripravili pani kuchárka a pani školníčka. Opečené klobásky si deti mohli vychutnať na čerstvom vzduchu na školskom dvore. Nové zážitky
ich veľmi unavili, preto si spokojné a šťastné líhali do svojich
postieľok a veru ani jedny očká nezostali otvorené.
Veľká vďaka patrí najmä pánovi Jozefovi Filáčkovi a jeho
kolegom z PZ v Trenčíne, ktorí umožnili deťom prežiť jeden
neobyčajný a príjemný deň.

Dňa 14. júna 2013 zavítala do našej škôlky zaujímavá návšteva. Boli to členovia Policajného zboru v Trenčíne. Páni
policajti prišli deťom nielen porozprávať o tom, aká dôležitá
je práca polície, ale hovorili aj o tom, ako sa majú deti správať. A nezostali len pri rozprávaní. Deti si nielenže mali možnosť poprezerať veci, ktoré používa naozajstný policajt, ako
napr. putá, nepriestrelnú vestu, krokomer a rôzne iné, ale si
tiež mohli posedieť v policajnom aute, na policajnej motorke
a hovoriť do policajnej vysielačky. Celá akcia bola, samozrej-

Rapotačky
Miško Hlavanda reprezentoval našu
škôlku v utorok 18. 6. 2013 na recitačnej
súťaži Rapotačky 2013, ktorá sa konala v kultúrnom dome vo Svinnej. Miško
nielenže ukázal svoj talent v recitovaní
a spievaní, ale aj vo folklórnom tanci.
Za svoju šikovnosť si vyslúžil sladkú
odmenu, rôzne vecné predmety a dip-

lom za účasť.
Súťaže sa okrem našej materskej
školy zúčastnili aj deti z materských
škôl Svinná, Trenčianske Jastrabie,
Dubodiel, Trenčianske Stankovce,
Trenčianska Turná a Bobot.
Pani riaditeľky MŠ a ZŠ privítali
všetkých škôlkarov aj prítomné pani
učiteľky. Atmosféra bola veľmi príjemná a tréma z malých spevákov, her-

cov, recitátorov a tanečníkov rýchlo
opadla.
Deti sa tešili zo svojho úspechu a navzájom sa odmieňali potleskom. Na
konci si deti i pani učiteľky pomaškrtili na občerstvení, ktoré nám pripravili
pani učiteľky z MŠ Svinná. Hostia aj
domáci odchádzali z tejto milej akcie
s úsmevom na tvári a s prianím, aby
takých príjemných podujatí bolo viac.

Dovidenia, škôlka milá...
Nielen školáci, ale aj naši škôlkari nedočkavo očakávali príchod prázdnin. Tešia sa na zážitky, výlety, oddych... Niektoré deti
však po prázdninách čakajú školské povinnosti a prvýkrát zasadnú do školských lavíc. 28. júna 2013 posledný raz MŠ zamávali predškoláci: Kristínka Šprtková, Lucka Zgútová, Emka Černošková, Klárka Kyselicová, Filipko Štefina, Ondrejko Jánošík,
Miško Hlavanda a Dávidko Kulifaj. Všetky deti boli v tento deň odmenené za usilovnú prácu počas celého roka peknými vysvedčeniami a nechýbala ani sladká odmena. Deti ešte poslednýkrát zaspinkali vo svojich postieľkach, ktorú už teraz čakajú
na ďalšie detičky.

ZO ŠKOLY
JE JÚL A SÚ PRÁZDNINY
Aj Základná škola v Trenčianskom Jastrabí, ktorú navštevujú deti z našej obce, zatvorila na dva mesiace svoje brány. Deti si
už užívajú zaslúžené dni voľna, či už doma,
s rodičmi na dovolenke, v detskom tábore,
u babky. Ja by som sa chcela trošku poohliadnuť za uplynulým
školským rokom.
Bol vcelku úspešný. Žiaci získavali ocenenia v mnohých súťažiach, zúčastňovali sa mnohých školských podujatí a výletov.
Z mnohých úspechov, o ktoré sa pričinili aj mitické deti, spomeniem hlavne výtvarné súťaže. V celoslovenskej výtvarnej súťaži Maľujeme a fotografujeme s Primalexom bola ocenená
práca Margarétky Matúšovej, v podobnej súťaži Pomáhajme
ohrozeným zvieratkám bol cenou ZOO Bojnice ocenený
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Borisko Tunega

Borisko Tunega, a v ďalšej výtvarnej súťaži Deti v záhradke
bola ocenená práca Lívie Sýkorovej.
Žiaci 6. ročníka tvorili knihy o lese pod názvom Les ukrytý
v knihe. Svojimi prácami získali 2. a 3. miesto a ceny si boli
prevziať vo Zvolene. Z našich detí sa o to pričinili Erika Pristachová, Kristínka Kubányiová a Nikolka Jánošíková.
Mnoho žiakov sa zapojilo do matematickej súťaže Taktik,
v ktorej v rámci Slovenska získali 3. miesto. Sú to Simonka
Kulifajová, Ibrahim Issa, Mário Kulifaj, Oliver Hôrka, Jakub
Jánošík, Lívia Sýkorová, Erika Jánošíková, Martin Matúš,
Boris Tunega, Terezka Uhrová, Michal Pavlovič, Tomáš Sýkora, Martin Mucha, Lucia Mešková, Ondrej Šebáň. Úspešnými riešiteľmi súťaže Matematický klokan sa stali Samko
Guričan, Lucia Sýkorová, Nicolas Ševčík, Lucia Mešková.
Oliver Valko spolu so svojimi spolužiakmi získal 2. miesto
v obvodnom kole súťaže mladých záchranárov CO.
Žiaci 3. a 4. ročníka úspešne absolvovali školu v prírode
v Tatranskej Lomnici, odkiaľ si priniesli množstvo nových poznatkov a zážitkov.

Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým rodičom,
ktorí prispeli deťom na odmeny v rôznych súťažiach v rámci
školy v prírode. O ďalších úspechoch sa môžete dozvedieť
na stránke školy www.zstjastrabie.edupage.org.
Deviataci sa už natrvalo rozlúčili so základnou školou,
dobré je, že každý deviatak sa dostal na strednú školu či
učilište, ktoré si vybral. Ostatní žiaci sa v septembri vrátia do
jastrabskej školy, ktorá sa stále modernizuje. Mnohé triedy –
na 1. stupni všetky – majú nové krásne lavice, na zakúpenie
ktorých prispel aj Obecný úrad v Trenčianskych Miticiach, za
čo mu patrí poďakovanie. Mnohé triedy sú vybavené dataprojektormi, ktoré sa dajú napojiť na počítač alebo notebook,
a tak môžu obohatiť vyučovací proces. Vymaľované máme
chodby i schodištia.
Poďakovanie patrí vám, žiaci, za vzornú reprezentáciu školy,
vašim učiteľom, ktorí vás viedli, ale i vedeniu školy a všetkým
ostatným pracovníkom, ktorí sa starali o vás a vaše prostredie.
Nuž tak, milí žiaci! Užite si krásne prázdniny v zdraví, v pohode a bez úrazu, aby sme sa plní elánu stretli v septembri
opäť v našej škole!
Mgr. Emília Žáčiková

Aj v Miticiach sa chovajú koníky
Dňa 24. júna som so svojimi štvrtákmi absolvovala vychádzku do Trenčianskych Mitíc do areálu bývalého
poľnohospodárskeho družstva. Vraj
tam chovajú kone a my sa pôjdeme
na ne pozrieť.   Bol to nápad Boriska
Tunegu a za pomoci jeho ocka sa mu
ho podarilo aj zrealizovať.   Namiesto
učenia sme teda išli na exkurziu.
Priznám sa, nevedela som veľmi, čo
nás čaká. Ale realita prekonala všetky
moje očakávania!
Ako prvé ma očaril výhľad na okolie

z areálu družstva. Bolo krásne počasie,
aj výhľad bol nádherný. Ako druhé ma
očaril prístup mladých ľudí, ktorí v tom
čase pracovali pri koníkoch, k deťom.
Bol to mladý muž a mladá dáma, nech
mi prepáčia, že som zabudla ich mená.
Boli milí, trpezliví, láskaví. Deťom poukazovali koníky, porozprávali im, ako
sa o ne starajú. Potom si ich rozdelili na
dve skupiny. Chlapci opekali, a pritom
sa veľa dozvedeli o jazdení, trénovaní koníkov a o westerne. Mohli si vyskúšať udržať sa na „umelom“ býkovi.
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Dievčatá sa pod vedením mladej jazdkyne zasa mohli povoziť na koníkovi.
Zo začiatku mali strach, ale nakoniec
ho všetky prekonali. Potom sa obidve
skupiny vymenili. Veru, deťom sa ani
veľmi nechcelo ísť domov. Boli spokojné, šťastné, získali zasa ďalšie vedomosti a poznatky.
Aj touto cestou by som sa ešte raz
chcela poďakovať pracovníkom, ktorí
sa deťom venovali, ale aj pánu Tunegovi za to, že nám exkurziu vybavil.
Bol to pre nás výnimočný deň.
Emília Žáčiková

Spomienky
Prinášame ďalšie spomienky nášho bývalého občana
Vážení čitatelia!
V minulom čísle našich Noviniek sme uverejnili rozhovor s pani Zdenkou, ktorá dnes žije v Čadci a po rokoch si zaspomínala
na svoj život prežitý v Miticiach. V tomto čísle prinášame spomienky jej 91-ročného brata Jozefa, ktorý žije v súčasnosti v Trenčíne. Jeho spomienky sú zamerané na obdobie druhej svetovej vojny a vznik Slovenského národného povstania. No a tu sú:
Slovenské národné povstanie, ktoré
Martou a 10-ročným Elemírom, by boli
boli vypočúvaní, preto sa nedozvedeli
vypuklo 29. augusta 1944, sa priamo
zastrelení alebo zavlečení do koncenpríčinu svojej väzby. Nakoniec boli,
či nepriamo dotklo všetkých troch, vtetračného tábora.
taktiež bez vysvetlenia, prepustení
dy ešte samostatných častí obce. Ich
Pri prestrelke pri Červenom hostinci
v novembri domov.
poloha na južných svahoch Strážovzastrelili Nemci partizána a partizánku
Domov... je možné takto nazvať byt
skej pahorkatiny, ktorú od PovažskéEditu. Partizáni si mysleli, že ich zradil
po vojenskej prehliadke a po takmer
ho Inovca oddeľuje len úzky priesmyk,
vtedajší richtár Peter Pyšný a chceli ho
trojmesačných „dňoch otvorených
priamo predurčovala bojové strety
zastreliť. Našťastie zistili, že ten zraddverí“, keď sa už nerátalo s návratom
medzi partizánmi a Nemcami.
com nebol, ale že to mal byť človek nie
pôvodných obyvateľov? Bez cudzej
Partizáni sa po potlačení povstaz našej obce, ale z „vyššieho rangu“,
pomoci by bol návrat takmer nemožný.
nia rozptýlili do hôr, odkiaľ mohli záod ktorého by to najmenej čakali.
Nešťastná rodina však našla dosť ľudí
škodníckymi akciami sťažovať pobyt
Na vtedajšie neisté časy najviac doochotných pomôcť. Kým si dali zničeokupantov. Nemci sa cítili istejšie na
platila rodina Milovských, ktorá bývala
ný byt do použiteľného stavu, prichýrovinách a v prehľadnom teréne. Táto
v domčeku pri vápenke. V jedno seplila ich rodina Pristachovcov. Prihlásili
skutočnosť ale prinášala so sebou rizitembrové ráno, keď rodina ešte spala,
sa aj niektorí susedia so zariadením,
ko konfrontácie bojujúcich strán, čo si
prepadli vápenku nemeckí vojaci. Spoktoré si z domu odniesli v domnienke
často odnášali obyvatelia obcí. Nemci
lu so slovenskými gardistami streľbou
„však oni to už aj tak nikdy potrebovať
sa báli lesov, a keď tam museli vniknúť,
zobudili spiacich a vyhnali ich pred
nebudú“.
strieľali bez cieľa hlava-nehlava. Pri
dom len v nočných úboroch. Postavili
Z našej obce sa k partizánom a k hnujednom takom prechode v priesmyku
ich čelom ku stene s rukami hore a rotiu proti okupantom priamo zapojili
medzi spomínanými pohoriami zastrebili prehliadku bytu aj celého domu.
bratia Anton, Vojtech a František Jurálili občana Rožňových Mitíc Pavla KoHľadali partizánov. Tí však deň predkovci, Matúš Králik, František Dvorský,
nečného, ktorý tam pracoval na poli.
tým odišli. Keď nikoho nenašli, zničili
Štefan Mišák, Ján Berec, Ferdinand
Dochádzalo aj ku kurióznym situáciám,
zariadenie bytu a jeho obyvateľov –
Kučerka, Valika Šprtková... Ospravedlkeď napríklad v Miklošovej krčme sa
59-ročného otca, 54-ročnú matku, 20ňujeme sa, ak sme niektorého účastcez deň zdržiavali Nemci a po záveročného syna a 15-ročnú dcéru naložili
níka odboja nespomenuli. Nebol to zárečnej hodine partizáni. Najohrozedo auta a odviezli do Trenčína. Odtiaľ
mer, ale neinformovanosť. Menovaní
nejšou pritom bola rodina vtedajšieho
ich nasledujúci deň dopravili do väzninepôsobili v odboji v našom regióne
krčmára Antona Beďatša. Keby sa to
ce v Ilave. Tam oddelili mužov od žien,
z dôvodov prípadného prezradenia,
bolo prezradilo, tak spolu s manželkou
takže o sebe počas celého pobytu nič
aby neohrozovali životy svojich rodín.
Paulínou a deťmi, vtedy 16-ročnou
nevedeli. Ani v Trenčíne ani v Ilave neToľko zo spomienok pána Jozefa, ktoré poskytol pánovi Elovi Beďatšovi. Redakčná rada Mitických noviniek ako i obecný úrad
ďakujú pánovi Jozefovi a jeho sestre Zdenke za čas strávený spomínaním a želajú im veľa zdravia a pohody v ich ďalšom
živote.

Aj tento rok deti športovali
V sobotu 6. 7. 2013 popoludní sa zišli deti v Rožňových
Miticiach pred Harmadovcom. Za krásneho letného počasia sa tu totiž uskutočnil ďalší športový deň detí. Býva to už
dlhoročným zvykom, že deti v tento deň súťažia v rôznych
športových disciplínach a za svoje výkony získavajú diplomy, medaily, drobné darčeky a sladkosti. Je krásne vidieť
odmeňované deti na stupňoch víťazov, ako na krk dostávajú
medailu, aké sú na seba hrdé a pyšné.

Tento rok obohatila športový deň aj návšteva príslušníkov
Policajného zboru, ktorí deťom porozprávali o svojej práci
a predviedli im svoj výstroj.
O dobrú náladu sa počas celej akcie staral DJ Lukáš, ktorý pomáhal starostovi obce v moderovaní niektorých súťaží.
No a navečer nechýbala ani tradičná opekačka.
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Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na tomto
vydarenom detskom podujatí!
A tu sú mená víťazov jednotlivých športových disciplín:
Cezpoľný beh: Matúš Petričko, Kristínka Majerská, Libor
Škyta, Kristínka Matúšová, Michal Richtárik

Skok z miesta: Tánička Dobiášová
Jazda zručnosti na bicykli: Samko Meško, Michal Richtárik
Skoky cez švihadlo: Paťka Majerská, Kristínka Matúšová
Skákanie vo vreci: Tánička Dobiášová
Víťazom blahoželáme!

• • • • • • • PRIPRAVUJEME • • • • • • •
Súťaž vo varení guláša • • • • • • • Nohejbalový turnaj

Z kroniky obce
ODSŤAHOVANÍ:
Adrian Mikolášek
Katarína Hlobeňová
Šimon Jurák
Tomáš Jurák
Milan Žáčik

NARODENÍ:
Dušan Stareček
Daniel Žáčik
ZOMRELÍ:
Emília Macurová
UZAVRETÉ MANŽELSTVÁ:
Milan Žáčik + Lucia Bagínová
PRISŤAHOVANÍ:
Boris Tunega
Alena Žáčiková
Katarína Ďurechová
Olívia Ďurechová
Maroš Meško

80-roční
Albín Čahoj
90-roční
Emília Žilkayová

JUBILANTI
50-roční
Milan Šudík
Ing. Ján Gavalda
Peter Kyselica

Jubilantom srdečne blahoželáme,
želáme veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti.

60-roční
Ing. Marián Bachár
Viola Uhrová
Jaroslav Konečný

Viete, že...
Ò Pokračujeme vo výstavbe
v Kostolných Miticiach?

polyfunkčnej

budovy

70-roční
Jozefína Hôrková

Z kroniky obce vybrala Z. Pavlovičová
Ò Na jeseň dostane kaštieľ v Rožňových Miticiach nový
krov?
Ò Ak chcete vedieť aktuálne počasie v Miticiach a okolí, stačí
si na internete kliknúť na stránku www.meteomitice.sk?

Mitická dvadsiatka vo faktoch
☺ Konala sa 22. 6. 2013 a bol to jej 22. ročník
☻ Organizoval ju miestny KST Tornádo
☺ Zúčastnilo sa jej 204 turistov
☻Uvarili sa 4 kotly gulášu

OZNAM
Na základe uznesenia Rady školy MŠ Trenčianske Mitice zo dňa 27. júna 2013 oznamujeme verejnosti, že:
V zmysle platnej legislatívy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovenia Štátnej školskej inšpekcie
sa s účinnosťou od 2. septembra 2013
ruší vozenie detí autobusom do MŠ a z MŠ v sprievode pedagogických zamestnankýň MŠ.
Prevádzka MŠ je stanovená na dobu od 6.45 h do 15.45 h.
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