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Krásne, štedré Vianoce, stromček, čo sa ligoce.
Pre každého darček dáky, ale hlavne pre detváky.

Zdravie, šťastie, pokoj v srdciach aj celý rok po Vianociach.

prajú pracovníci obecného úradu, obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Vážení spoluobčania, milí čitatelia!
V tomto predvianočnom období dostáva sa vám do rúk nové číslo Mitických noviniek. Hoci sa niektorým ľuďom 

zdá, že sú zbytočné a že píšu len o nepodstatných veciach, nemyslíme si to. Veď informujú o dianí v našej 
obci. K tomuto číslu Mitických noviniek pripájame prílohu, v ktorej si môžete prečítať vyjadrenie starostu obce 
a poslancov OcZ. 

Redakčná rada

Vitajte, Vianoce
Najkrajšie sviatky sú

naisto Vianoce,
keď stromček zasvieti,

všetko sa ligoce.
Vitajte, Vianoce,

vitajte nám,
dnes nikto nesmie byť

smutný a sám.

Foto: Mirec
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SPRÁVY Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Vážení spoluobčania,
s blížiacimi sa Vianocami nastáva čas otvárania ľudských 
sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru.

Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu pristaviť 
a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku a mno-
hí z nás si isto spomenú aj na tie posledné vianočné sviatky, 
ako aj na svojich blízkych, ktorí sú niekde v zahraničí alebo 
už nie sú medzi nami. Teraz sa môžeme opäť zamyslieť nad 
čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Pritom sa snažíme 
nezabudnúť na svojich blízkych, priateľov a známych, aby 
v tomto krásnom čase nebol nikto sám. 

Chcel by som sa vám poďakovať za dôveru, ktorú ste mi 
prejavili v komunálnych voľbách. Osobne to považujem za 
veľkú poctu, ale zároveň aj za veľkú zodpovednosť.

Dovoľte mi, aby som všetkým spoluobčanom v mene mojom, 
poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecné-
ho úradu poprial príjemné sviatky, šťastie, pokoj v duši, lásku 
a pevné zdravie v rodinách. 

Zároveň vám všetkým prajem, aby ste do nového roka vy-
kročili šťastnou nohou a s optimizmom. Iste nás postretnú 

krásne, ale i nepríjemné chvíle a okamihy, lebo aj tie patria 
k životu. No nezabudnime  aj na ľudskosť, toleranciu, vzá-
jomnú pomoc a porozumenie.

Dovoľte mi ešte raz vám popriať šťastné a veselé Vianoce.
Dušan Rozemberg, starosta obce

Vianočný príhovor

Obecné zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí dňa 2. 9. 2010:

Schválilo:
• Všeobecné záväzné nariadenie č. 

2/2010:
-  o mieste a čase zápisu dieťaťa do 

materskej školy,
-  o výške príspevku na pobyt die-

ťaťa v materskej škole,
-  o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v školskej jedálni.

Súhlasilo: 
•  S predbežným návrhom polyfunkč-

ného bytového domu Tri lipy, žiada-
lo však doplniť informácie vizuálnym 
návrhom.

•  So zmenou v užívaní stavby SO – 11 
areálovej dažďovej kanalizácie, kto-
rá slúži na odvedenie dažďových 
a oplachových vôd z Plniarne mine-
rálnej vody do obecnej kanalizácie, 
za podmienky uzatvorenia zmluvnej 
dohody medzi spoločnosťou Tren-
čianske minerálne vody, a. s. Brati-
slava a obcou Trenčianske Mitice.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí dňa 23. 9. 2010:
Schválilo:
•  Výstavbu nájomných bytov 23 b. j. 

z úveru ŠFRB a dotácie MHaRR SR.                                                        
•  Investičný zámer so spôsobom fi-

nancovania – 70 % nákladov zo 
ŠFRB a 30 % nákladov z dotácie 
MHaRR SR.

•  Výber dodávateľa stavby a IS 23 
bytovej jednotky verejným obstará-
vaním užšej súťaže.

•  Obecné zastupiteľstvo zároveň zru-
šilo platnosť uznesení č. 1/2009, 
2/2009, 3/2009, 4/2009 o výstavbe 
nájomných bytov z roku 2009, ktoré 
nebolo naplnené.

Odsúhlasilo:
•  Predloženú správu riaditeľky mater-

skej školy o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Materskej školy v Trenčianskych Mi-
ticiach za školský rok 2009/2010.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí  dňa 19. 10. 2010: 

Schválilo:
• Zloženie inventarizačných komisií 

pre vykonanie fyzickej inventarizá-
cie majetku obce Trenčianske Miti-
ce v dňoch 2. 11. 2010 – 12. 11. 
2010

Súhlasilo:
•  S užívaním obecnej dažďovej ka-

nalizácie firmou Trenčianske mine-
rálne vody po spísaní zmluvy medzi 
oboma dohodnutými stranami.                                                                                                                                

•  S ukončením nájmu pozemku na 
verejnom priestranstve výtoku mi-
nerálnej vody v časti Rožňové Miti-
ce Ľubicou Žáčikovou, ako dedička 
po zosnulom Otovi Žáčikovi, ku dňu 
31. 10. 2010 a zároveň vyhlásilo vý-
berové konanie na obsadenie prevádz-
kovateľa verejného priestranstva 
s termínom podania prihlášok do 
30. 11. 2010

•  čerpanie rezervného fondu v sume 
4.010 € na bežné výdavky obce 
Trenčianske Mitice. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí dňa 24. 11. 2010

Schválilo:
•  Zvýšenie nájomného tým, ktorí majú 

v prenájme obecný majetok.
•  Finančný a programový rozpočet 

obce Trenčianske Mitice na rok 2011.

Súhlasilo:
• So zložením vyraďovacej a likvidač-

nej komisie a zároveň schválilo vyra-
diť poškodený majetok likvidáciou. 

•  S využívaním priestorov vstupnej 
haly obecného úradu za účelom 
trénovania reprezentantov – členov 
stolnotenisového klubu KST DRIVE  
z našej obce za podmienok, ktoré 
budú zmluvne dohodnuté.

Odporučilo:
•  na základe zákona o majetku obcí 

č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov § 9 a ods. 6 vyvesiť verej-
nou výveskou na obecnú informač-
nú tabuľu oznam o predaji obecné-
ho pozemku – záhrady parc. č. 278 
o výmere 126 m2, parc. č. 277 o vý-
mere 890 m2 v k. ú. Trenčianske Mi-
tice, v časti obce Zemianske Mitice.

Vzalo na vedomie:
•  Správu starostu obce o konaní súd-

neho procesu medzi navrhovateľom 
Slovenskou záručnou rozvojovou 
bankou a odporcom v 1. rade Vilia-
mom Khandlom, firma Minerál-In-
vod a v 2. rade Obecným úradom 
Trenčianske Mitice na Krajskom 
súde v Bratislave konanom dňa 
21. 9. 2010.
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VOľbY dO ORgÁNOV SAMOSPRÁVY ObcE TRENčIANSkE MITIcE
27. NOVEMbRA 2010

V Obci Trenčianske Mitice bol vytvorený jeden volebný 
okrsok č. 1, jeden volebný obvod, v ktorom sa malo voliť 7 
poslancov.

Miestna  volebná komisia v zložení:
Predseda: Jana Jánošíková
Podpredseda: Ing. Svetlana Guričanová
členovia: Martina Šebáňová
  Katarína Žáčiková
  Jakub Hošo
Zapisovateľka: Dominika Jánošíková

Začiatok hlasovania: 27. 11. 2010 o   7.00 h
Ukončenie hlasovania: 27. 11. 2010 o 20.00 h

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku 
zapísaných do zoznamu voličov: ..................................  616
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: ....................  399
Počet odovzdaných obálok (z volebných schránok): ....  399
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby do zastupiteľstva: ..........................................  391
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby starostu obce: ...............................................  387

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom 
lístku:
1. Igor Kobida   ......................   SMER   ....................................   141
2. Dušan Rozemberg   ..........   ĽS-HZDS   ...............................   246

Za starostu obce bol zvolený: dušan Rozemberg.
 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:
1. Miroslava Jalakšová   ..........    SMER   ...................................    218
2. Jozef Fodrek   ......................   KDH   ......................................   205
3. Mgr. Emília Žáčiková   .........    KDH   ......................................   204
4. Miroslav Jánošík   ................   KDH   ......................................   156
5. Marek Šprtka   .....................   SMER   ...................................   146
6. Eva Božiková   .....................   ĽS-HZDS   ..............................   145
7. Ing. Tomáš Kyselica   ...........   SMER   ...................................    137 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 
v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Bc. Viliam Jánošík   ...........    KDH   ......................................   132
2. Margita Filáčková   ............    ĽS-HZDS   ..............................   127
3. Pavol Jánošík   ..................    SMER   ...................................   126
4. Pavol Vondra   ...................    SMER   ...................................   104
5. Bc. Marta Hricková   ..........    ĽS-HZDS   ..............................   100
6. Mgr. Naďa Maťokárová  ....    SMER   ...................................     98
7. Zuzana Sýkorová   ............    ĽS-HZDS   ..............................     90
8. Eva Pavlovičová   ..............    ĽS-HZDS   ..............................     89
9. Bc. Soňa Grőgerová   .......    SMER   ...................................     81

10. Michaela Kučerková   ........    ĽS-HZDS   ..............................     74

Pri sčítavaní hlasov vo volebnej miestnosti  boli okrem miestnej volebnej komisie prítomní ako pozorovatelia občania Trenčian-
skych Mitíc: Miroslav Jánošík a Jaroslav Doktor.

Zápisnica MVK bola podpísaná 27. 11. 2010 o 22.25 h. Zápisnicu podpísali všetci členovia miestnej volebnej komisie a za-
pisovateľka zápisnice.

Priebeh volieb bol pokojný, bez akýchkoľvek problémov.
Dňa 9. 12. 2010 správu vypracovala:   

Adriana Husárová, samosprávna pracovníčka obce

Žiadosť o výstavbu nájomných by-
tov v našej obci v roku  2009, ktorá 
bola podaná na Krajský stavebný 
úrad v Trenčíne dňa 4. 10. 2010, ne-
bola schválená a ani zaradená k žia-
dostiam o dotáciu na výstavbu nájom-
ných bytov na Ministerstve výstavby 
a regionálneho rozvoja SR z dôvodu, 
že žiadosť presahovala 1,3-násobok 
stanoveného limitu a nebola krytá fi-
nančnými zdrojmi obce. Žiadosti boli 
vrátené obciam späť, a teda nebola 
poskytnutá dotácia ani zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. Na základe 

týchto skutočností sa musela zmeniť 
celá koncepcia  projektu výstavby ná-
jomných bytov na roky 2011 – 2012. 
Musela sa vyhotoviť nová dokumen-
tácia polyfunkčného  nájomného byto-
vého domu tak , aby obec mala čo na-
jmenšie náklady pri spolufinancovaní 
výstavby nájomných obecných bytov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
novú koncepciu výstavby nájomných 
bytov s názvom TRI LIPY dňa 23. 9. 
2010 uznesením 34/2010 Polyfunkč-
ný nájomný bytový dom s 23 b. j. a IS 
TRI LIPY Trenčianske Mitice. Počet 

Začne sa výstavba nových nájomných bytov
bytov bude 23, z toho 10 bytov jedno-
izbových o ploche 37,42 m2, 9 bytov 
dvojizbových o ploche 51,95 m2 a 4 
trojizbové o ploche 69,04 m2. Celková 
úžitková plocha bytov objekte 23 b. j. 
je 1 148,98 m2 o rozpočte cca 900-ti-
síc EUR. Objekt je riešený trojpodlaž-
ne bez podpivničenia. Rozdelený je 
na tri sekcie. Projektant rieši možnosť 
väčšieho počtu malometrážnych bytov, 
ktoré nie sú finančne náročné na splá-
canie a bývanie, ako väčšie trojizbové 
byty. Byty sú nájomné, tak riešime 
bývanie pre sociálne slabšie vrstvy 
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obyvateľstva. Ide aj o nenáročnejšie 
financovanie bývania, kde 70 % bude 
dotované zo Štátneho fondu rozvoja bý-
vania a 30 % cez Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej re-
publiky. Finančným podielom bude po-
lyfunkcia výstavby obchodu dotovaná 
z obecného rozpočtu cca 66-tisíc EUR. 
Projekt je pripravený, vybavuje sa sta-
vebné povolenie. Do konca decembra 
budeme vedieť na základe verejného 
obstarávania, kto bude dodávateľom 
stavby a následne v mesiaci januári sa, 
dúfajme, po bezproblémovom verej-
nom obstarávaní, zašle dokumentácia 
s prílohami na Krajský stavebný úrad 
a ďalšie inštitúcie so žiadosťami na 
schválenie projektu nájomného domu 
TRI  LIPY. Verím, že obec Trenčianske 
Mitice bude spĺňať všetky podmienky 
a po podpísaní zmluvných dohôd v me-
siaci máj – jún stavbu začneme realizovať 
v mesiaci júli.

Dušan Rozemberg, starosta obce

Oslávili sme 50. výrOčie zlúčenia častí Obcí 
rOžňOvé mitice, zemianske mitice 

a kOstOlné mitice
Hlavná časť osláv výročia sa uskutočnila v sobotu 28. 8. 

2010. Začala sa slávnostným zasadnutím obecného zastu-
piteľstva v sále Obecného úradu v časti Zemianske Mitice. 
Okrem poslancov sa zasadnutia zúčastnili pozvaní hostia 
– predstavitelia krajskej samosprávy, starostovia okolitých 
obcí, no a v neposlednej miere obyvatelia našej obce a ro-
dáci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o rozvoj a pro-
pagáciu obce. Všetkým bol odovzdaný Pamätný list. 

Slávnostné zasadnutie viedol zástupca starostu Miroslav Já-
nošík, slávnostný príhovor predniesol starosta obce. Zasadnutiu 
dodalo slávnostný ráz krásne, umelecky podané vystúpenie 
Viery Slivovej z Trenčianskeho osvetového strediska dopĺňané 
krásnym spevom ľudových piesní a hrou na harmonike. 

Po skončení zasadnutia oslavy pokračovali na verejnom 
priestranstve Harmadovec v časti Rožňové Mitice. Slávnostný 
program Pozdrav mojej obci venovaný občanom Trenčian-
skych Mitíc sa začal vystúpením Moja rodná, ktoré takisto zor-
ganizovalo Trenčianske osvetové stredisko pod vedením V. 
Slivovej. Pokračoval milým vystúpením detí z našej materskej 
školy a krátkym poohliadnutím sa do histórie Trenčianskych 
Mitíc. 

Potom už pódium patrilo hudobnej skupine HAPPY BAND, 
ktorá sa predstavila krátkym koncertom. 

Najhranejšou autorskou komédiou Don Quijote de la 
Ancha sa predstavilo Divadlo Klauniky z Brna. Po jej 
skončení sa rozprúdila tanečná zábava s hudobnou sku-

HAPPY BAND.
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pinou HAPPY BAND. Atmosféra bola výborná, zabáva-
li sa mladí i starší, skrátka všetci, ktorí sa osláv zúčastnili.                                                                                                                                      
V nedeľu 29. 8. 2010 sa konala slávnostná svätá omša za 
občanov a rodákov našej obce v Rímsko-katolíckom kostole 
sv. Juraja v časti Kostolné Mitice.

Myslím si, že oslavy sa vydarili. Svedčí o tom aj spokoj-
nosť tých, ktorí sa ich zúčastnili. Hoci sa v dnešnej dobe vo 
všetkých oblastiach skloňuje slovo kríza, som rada, že sa 
našli peniaze aspoň na takúto formu osláv. Veď sme si nimi 
pripomenuli  časť našej nedávnej histórie a zaspomínať si na 
obdobie spred päťdesiatich rokov. Aj touto cestou ďakujeme 

všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípra-
vu a dobrý priebeh osláv. Zvlášť ďakujeme Trenčianskemu 
osvetovému stredisku, menovite Mgr. Viere Slivovej a Ľubici 
Juríčkovej za odbornú pomoc, zhotovenie pozvánok, pamät-
ných listov a nádherný kultúrny program.

Účastníci osláv 50. výročia zlúčenia častí obcí Rožňové, 
Zemianske a Kostolné Mitice si mohli prezrieť nástenku z ne-
dávnej minulosti našej obce. Pri získavaní materiálov na túto 
nástenku som natrafila na Záznam o založení dobrovoľného  
hasičského  zboru v Trenčianskych Miticiach, ktorú kedysi 
napísal P. Ševčík. Teraz si ho môžete prečítať.

Slávnostné zastupiteľstvo. Divadlo Klauniky z Brna.

Založenie dobrovoľného hasičského 
zboru v obciach Zemianske a Kostolné 
Mitice bolo v roku 1924. Tieto dve su-
sedné obce mali jeden hasičský zbor. 
Tento hasičský zbor mal 22 členov, 
z toho bolo: 
•  12 členov z obce Zemianske Mitice
•  10 členov z obce Kostolné Mitice.

Prvým predsedom sa stal Pyšný 
Peter. Uvedený hasičský zbor mal pri-
delené dve ručné striekačky. 1 malá, 
ktorú ťahal kôň, druhá bola väčšia, 
ktorú ťahal jeden pár koní. Funkciu 
predsedu dobrovoľného hasičského 
zboru vykonával Pyšný Peter až do 
roku 1933. Od roku 1933 do roku 1938 
túto funkciu prevzal Šándor Beďač. Od 
roku 1938 do roku 1941 bol vo funkcii 
Andrej Mitický, ktorý dal postaviť v čas-
ti obce Kostolné Mitice požiarnu zbroj-
nicu pre pridelené ručné striekačky.                                                                                                  
Požiarna zbrojnica bola umiestnená 
na rozhraní obce Zemianske a Kos-
tolné Mitice tak, aby bolo vidieť po-
žiarnu zbrojnicu z každej časti obce.                                                                                         
V roku 1941 prevzal funkciu po otco-
vi jeho syn Teodor Mitický, ktorý túto 
funkciu vykonával až do roku 1963.  
V roku 1956 im bola pridelená moto-
rová striekačka MS-16. V roku 1957 
vypukol v časti obce Kostolné Mitice 

veľký požiar, pri ktorom horel rodinný 
dom, kde bola umiestnená predajňa 
potravín a pohostinstvo. Dôvod – skrat 
v elektroinštalácii. Na uhasenie tohto 
požiaru nestačila miestna požiarna 
jednotka, a preto museli zavolať aj 
Okresný zbor požiarnej ochrany z Bá-
noviec nad Bebravou a požiarne zbory 
zo susedných obcí.

Zbor požiarnej ochrany v časti Rož-
ňové Mitice vznikol v roku 1924 spolu 
so zborom PO v Trenč. Jastrabí. Pred-
sedom zboru bol obyvateľ z Trenč. 
Jastrabia Zajaček Karol st. Z časti obce 
Rožňové Mitice bol veliteľom občan 
Fiala Jozef st. V takomto organizačnom 
zložení účinkoval zbor až do roku 1957, 
kedy požiarny zbor v Trenč. Jastrabí aj 
požiarny zbor v Rožňových Miticiach 
od bývalého ONV Bánovce nad Bebra-
vou obdržali motorové striekačky PS 8. 
Po obdržaní týchto striekačiek vznikol 
v časti obce Rožňové Mitice samostat-
ný zbor požiarnej ochrany a na jeho 
čele stál Králik František st. Fiala Jozef 
st. vykonával funkciu veliteľa. Požiarne 
družstvo malo 18 členov a pravidelne 
sa zúčastňovalo požiarnických súťaží. 
V dvoch prípadoch a to v roku 1959- 
-60 sa umiestnili na II. mieste v okrsku 
Trenč. Jastrabie.

V roku 1960 bolo uskutočnené po-
litické zlúčenie obcí Rožňové, Zemian-
ske a Kostolné Mitice do jednej obce s 
názvom Trenčianske Mitice. Jednotky 
požiarnej ochrany, ktoré v obci exis-
tovali zostali samostatné až do roku 
1967. V tomto roku na základe uzne-
senia rady MNV boli všetky tri jednot-
ky zlúčené do jednej DO ZPO. Do čela 
tejto organizácie bol postavený Vondra 
Ján vo funkcii predsedu. Funkciu veli-
teľa vykonával Kyselica Anton z časti 
Zemianske Mitice, ktorý v roku 1960 
absolvoval 3-mesačný kurz strojníkov 
v Martine. Za ich účinkovania bola v 
časti Zemianske Mitice vybudova-
ná nová požiarna zbrojnica. Od roku 
1970 do roku 1976 vykonával funkciu 
predsedu DO ZPO Pristach Rudolf z 
časti Kostolné Mitice a funkciu veliteľa 
Uher Viliam. Za jeho bolo pridelené 
špeciálne požiarne vozidlo zn. Tatra 
805, ktoré DO ZPO prevzala od obce 
Omšenie do svojej správy. V tomto ob-
dobí mala DO ZPO Trenč. Mitice k dis-
pozícii 2 požiarne zbrojnice a to v časti 
Zem. a Kost. Mitice a obhospodarovala 
celkom 4 ks motorových striekačiek, 
1 ks PS 16 a 3 ks PS 8. Podotýkame, 
že ako motorové vozidlo Tatra 805, tak 
i motorové striekačky boli už v dosť 

ZáZnam o Založení dobrovoľného hasičského Zboru 
v obci Trenčianske miTice
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schátralom stave. I napriek tejto sku-
točnosti DO ZPO pomerne uspokojivo 
pracovala i keď boli organizačné ťaž-
kosti so zvolávaním členov DO ZPO, 
nakoľko obec Trenčianske Mitice je 
pomerne rozčlenená.                                                                                                                              

V roku 1976 prevzal funkciu pred-
sedu DO ZPO s. Glasa Ján a funkciu 
veliteľa s. Straka Milan. Podľa knihy 
členov DO ZPO v Tr. Miticiach mala 
v tomto období evidovaných 58 členov 
požiarnej ochrany. Je treba podotknúť, 
že viac evidovaných členov bolo už 
mŕtvych alebo prestárlych. Keďže s. 
Ján Glasa vykonával zároveň aj funk-
ciu predsedu MNV a vzhľadom na 
jeho zaneprázdnenosť z titulu plnenia 

iných úloh, bol na základe uznese-
nia DO KSS do funkcie predsedu DO 
ZPO menovaný s. Ševčík Peter v roku 
1979. V tomto roku bola prevedená aj 
zmena veliteľa a do funkcie veliteľa 
bol výborom DO ZPO ustanovený s. 
Šprtka Peter.

V roku 1978 bola prevedená na vo-
zidle Tatra 805 GO a v roku 1982 bola 
pridelená pre DO ZPO Tr. Mitice moto-
rová striekačka PPS 12 R.                                                                                           

Od roku 1976 sa jednotka požiarnej 
ochrany zúčastňovala pravidelne na 
každej požiarnej súťaži a námetových 
cvičení organizovaných v okrsku Svin-
ná. Pre úplnosť treba podotknúť, že 
DO ZPO zasahovala v troch väčších 

požiaroch a to: v r. 1960 pri požiari ro-
dinného domu v časti obce Zem. Miti-
ce č. d. terajšie 185 Jánošíková Mária, 
v roku 1971 Máčik Jaroslav časť Rožň. 
Mitice a v roku 1979 pri požiari stohu 
sena na miestnom JRD. Ku všetkým 
trom požiarom museli byť prizývané 
aj požiarne jednotky z okolitých obcí a 
VPÚ Trenčín, nakoľko geografická po-
loha obce neumožňuje pripraviť vhod-
nú nádrž pre účely požiarnej ochrany. 

Z toho dôvodu nie je schopná DO 
ZPO úspešne zasahovať pri väčších 
požiaroch.

Napísal: predseda DO ZPO 
Peter Ševčík    

vitajte, naši najmenší!
Každý druhý rok organizuje starosta obce stretnutie rodičov a ich ratolestí, na ktorom uvíta do života našich najmenších 

spoluobčanov. V tomto roku sa také stretnutie uskutočnilo 20. 10. 2010 v sále kultúrneho domu v Zemianskych Miticiach. Po 
príhovore pána starostu a milom vystúpení detí z materskej školy nasledoval zápis do kroniky obce.  

Pri pohostení sa rozprúdila medzi rodičmi priateľská diskusia. Strávili tak spolu krásne popoludnie.
Stretnutia sa zúčastnili tieto detičky s rodičmi:

Martinka a Miriamka 
Ridekyové s rodičmi.

Adamko Šudík s mamičkou.

Vaneska Maťokárová 
s rodičmi.

 Natálka Kobidová s rodičmi.
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 Kristínka Jánošíková s rodičmi. Kristiánko Vondra s mamičkou.

Natálka Jánošíková s mamičkou.Lukáško  Kubányi s mamičkou.

Tomáško Doktor s rodičmi. Lukáško Koiš s rodičmi.
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Toto slávnostne stretnutie jubilantov 
a starších občanov nad 70 rokov, kto-
ré pripravuje obecný úrad na čele so 
starostom obce sa i tento rok začalo 
vystúpením detičiek z miestnej ma-
terskej školy. Tie recitovali, spievali, 
tancovali. Ich vystúpenie bolo milé, na 
nejednej tvári vyčarovalo úsmev hr-
dosti na svoje vnúčatá. Po príhovore 
starostu a slávnostnom prípitku sa už 
o zábavu starala ľudová hudba Dubien-
ka z Dubodiela. Vďaka nej a pracovní-
kom obecného úradu prítomní strávili 
krásne popoludnie.

Našimi jubilantmi v 2. polroku sú:
80-roční: 
Zdena Pristachová č.   16
Petronela Ďurechová č. 286
Marta Máčiková  č. 109
70-roční:
Mária Vičanová  č.   11
Emília Michaličková č. 235
60-roční:
Emília Macurová  č.   78
Peter Pristach  č.   72
50-roční:
Anna Boriková  č.   82
Irena Beďačová  č. 163

Všetkým jubilantom srdečne 
blahoželáme!

ZNOVu SA STRETlI JubIlANTI A STARší ObčANIA

Z  ČINNOSTI  NAŠEJ  MATERSKEJ  ŠKOLY
deň šarkanov

Jeseň – čas, kedy sa príroda pooblieka do tých najžera-
vejších farieb a pripravuje sa na zimný odpočinok. Je to ob-
dobie zberu úrody, rôznych sviatkov a slávností. 

Jedna malá slávnosť sa 15. októbra uskutočnila aj v našej 
škôlke, kedy si naše deti uchmatli nejaký ten nápad aj od 
„Pani Jesene“. Tento rok boli témou tvorivých dielní ŠAR-
KANY. Na pomoc deťom prišli, samozrejme, aj rodičia, sú-
rodenci alebo starí rodičia. Listy, šišky, oriešky, šípky a iné 
plody deti používali pri výrobe tých najpestrejších a najvesel-
ších šarkanov. A nielen deti mali radosť zo svojich výtvorov. 
Chvíľami sa s ešte väčším oduševnením rodičia podujali na 

túto úlohu. Atmosféra bola viac než veselá, škôlkou sa ozýval 
detský smiech a vrava. Deti boli veľmi kreatívne a nápadité, 
sem-tam si nejaký nápad požičali od kamaráta. Výsledkom 
boli krásne farebné šarkany, niektoré štrbavé, iné pehavé, 
usmievavé, okaté, nosaté... A každý bol na svoje dielo aj 
patrične hrdý. Šarkany zdobili chodbu našej škôlky ešte dlho 
po tejto milej slávnosti. Deti, a verím, že aj rodičia a starí 
rodičia, sa už teraz tešia, aké nové inšpirácie nám ponúkne 
príroda budúci rok pre šikovné ruky našich najmenších. 

Katarína Žáčiková, učiteľka MŠ



9

December je mesiac v roku, na ktorý sa všetci určite veľmi 
tešíme. Hlavne deti očakávajú príchod svätého Mikuláša, tešia 
sa na najkrajšie sviatky, ktorými sú „čarovné Vianoce“ a naro-
denie Ježiška. Deti z našej materskej školy – v stredu 8. 12. 
–  netrpezlivo už od rána vykúkali a očakávali príchod strýčka 
Mikuláša. Spolu s pani učiteľkami pripravovali bohatý program, 
v ktorom nechýbalo veľa krásnych básničiek, vianočných ko-
lied a spoločného tanca. Deti s pomocou pani učiteliek vyzdo-
bili celú škôlku krásnymi výtvarnými prácami, ktoré zhotovili ich 
malé šikovné ručičky. Nechýbal ani vianočný stromček, ktorý 
žiaril na celú triedu. Deti už boli veľmi zvedavé, netrpezlivé 
a s veľkým očakávaním v očkách sa tešili na Mikuláša. A veru 
sa dočkali! Mikuláško naozaj prišiel, no priviezol si so sebou i ma-
lého pomocníka. Uhádli ste? Áno, čertíka! Niektoré deti sa veru 
aj báli, ale keď uvideli veľké vrece plné dobrých sladkostí, tak 
slzičky strachu boli rýchlo preč. Mikuláškovi a čertíkovi zarecito-
vali básničky, zaspievali vianočné koledy, za čo boli odmenené 
darčekom od Mikuláša. Na záver sa detičky so strýčkom Miku-
lášom a malým čertíkom spoločne odfotili a rozlúčili s prísľu-
bom, že ak budú také šikovné, usilovné a hlavne poslušné ako 
doteraz, zavíta do našich končín i na budúci rok.

Ing. Svetlana Guričanová, riaditeľka MŠ

Za spríjemnenie Mikuláša, vianočných sviatkov a nákup 
hračiek pre naše deti by som chcela veľmi pekne poďa-
kovať nasledujúcim sponzorom:
•  Pavol Čahoj 

(Averi, Trenčianske Mitice),
•  Peter Červenec 

(TATRA TRANS, Trenčianske Mitice),
•  Anna Ďurechová 

(Potraviny Hanka, Trenčianske Mitice),
•  Daniela Ferová 

(potraviny, Trenčianske Mitice),
•  Jozef Fodrek 

(Kameňolomy Mníchova Lehota),
•  Vladimír Gallo 

(Gallokov, Trenčianske Mitice), 
•  Mária Hôrková 

(Penzión Zuzana, Trenčín),
•  Eva Hromníková 

(Pohostinstvo Country, Trenčianske Mitice),
•  Marcela Kyselicová

(poštová doručovateľka, Trenčianske Jastrabie), 
•  Bc. Maroš Meško 

(L-tex company, s. r. o., Trenčín). 

Mikulášku  dobrý  strýčku...

ZO škOlY

Aj na Základnej škole v Trenčianskom Jastrabí, ktorú 
navštevujú deti z našej obce, od začiatku adventu vládne 
vianočná atmosféra. Deti najprv zhotovovali adventné vence, 
adventné kalendáre a tešili sa na príchod Mikuláša. Ten na-
ozaj prišiel a deti za básničku či pesničku odmenil balíčkom 
sladkostí. Na Luciu každú triedu navštívili dievčatá prezleče-
né za „Lucie“, a tak pripomenuli dávny zvyk, keď „Lucie“ cho-
dili z domu do domu a husacím krídlom symbolicky vymetali 
zlo z domu. Vianočná atmosféra vyvrcholila 20.12. vianoč-
nou besiedkou, na ktorú pripravili kultúrny program žiaci I. 
stupňa. No a potom už – hurá, vianočné prázdniny.

Ešte predtým som však svojim žiakom položila otázku: Čo 
sú to vlastne Vianoce a na čo sa najviac tešíte? 

Tú sú odpovede mojich druháčikov:
¬ Vianoce sú dobro, láska, že sme všetci spolu a je Štedrý 

deň.

¬  Vianoce sú, že sa narodil Ježiško.
¬  Vianoce sú, keď sú ľudia šťastní a Ježiško nosí darčeky.
¬  Vianoce sú sviatok, na ktorý oslavujeme narodenie Ježiška.
¬  Vianoce sú o láske k druhým.
¬  Vianoce sú spomínanie na Ježiška.
¬  Vianoce sú najlepšie. Teším sa, lebo dostanem darčeky.
¬  Ja sa na Vianoce teším, lebo ideme k babke.
¬  Najviac sa teším na darčeky a ich rozbaľovanie.

Krásne, úprimné, zaujímavé odpovede. Musím podotknúť, že 
som im v ničom neradila, tie odpovede sú naozaj z ich hlavičiek.

A ešte niečo na záver. Keď som na internete prezerala, čo 
tam píšu o Vianociach, natrafila som na Vianočný hymnus 
lásky. Nadpis ma zaujal a tak som si článok prečítala. Je 
krásny a tak ho predkladám aj vám. Krásne Vianoce!

Emília Žáčiková

Vianočná nálada Vládne aj V škole
Príjemná atmosféra vianočných dní nás obklopuje každý rok. Tešíme sa na niečo neopakovateľné, výnimočné 

a radostné. Všetko je akési iné – sviatočná nálada, vianočné koledy, zvyky.

Keby som svoj dom vetvičkami, sviečkami, blikajúcimi žia-
rovkami a striebornými zvončekmi vyzdobil, a lásky nemal pre 
svoju rodinu, nebol by som iným, ako šikovným dekoratérom.

Keby som sa v kuchyni namáhal, vianočné pečivá na kilá 
vypekal, vyváral chutné jedlá a krásne vyzdobil stôl, ale 
k svojej rodine neprechovával lásku, nebol by som ničím 
iným, iba kuchárom. 

Keď rozdávam obed bezdomovcom, v domove dôchodcov 
vyspevujem koledy a všetko svoje imanie rozdám chudob-
ným, ale k svojej rodine lásku nejavím, nič mi to nepomôže.

Keď ozdobím jedličku ligotavými anjelikmi a háčkovanými 
snehovými vločkami, zúčastním sa mnohých sviatočných 
akcií, spievam v kostolnom zbore, ale Ježiša nenosím v srd-
ci, tak som nepochopil, o čom sú Vianoce.
♥ Láska preruší vypekanie, aby objala dieťa.

♥  Láska prestane s ozdobovaním bytu, aby objala manžela 
(manželku).

♥  Láska je priateľská, aj keď má málo času.
♥  Láska nezávidí byt druhých, v ktorom je elegantný vianoč-

ný porcelán s vhodným obrusom a plazmový televízor na 
celú stenu.

♥  Láska nekričí na dieťa, aby išlo z cesty, ale je vďačná za 
dieťa, ktoré môže mať v ceste.

♥  Láska sa nerozdáva len tým, od ktorých niečo očakáva, 
ale aj tým, ktorí ju nevedia opätovať.

♥  Láska všetko znáša, všetkému verí, všetko dúfa, všetko pretrpí.
♥  Láska nikdy nepominie.
♥  Videohry sa zničia, perly a peniaze sa roztratia, počítače 

zostarnú. Ale dar lásky zostáva.

Podľa 1 Kor 13 – autor neznámy, preložila J. Péterová ofs

hymnus lásky

T T T

T

T

T
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Viete, že...
Ø Obec Trenčianske Mitice v mesiaci september splatila úver za obnovu a re-

konštrukciu obecných komunikácií v sume 46.471,50 € a že nateraz nemá 
žiadne podlžnosti?

Ø Boli nainštalované dopravné značky označujúce začiatok a koniec obce Tren-
čianske Mitice na ceste I/ 50 i na ceste  tretej triedy do Trenčianskeho Jastrabia?

Ø Bola dokončená II. etapa výstavby zberného dvora v hodnote 25.696,55€, na 
ktorú sme dostali dotáciu z Environmentálneho fondu, a že po  skolaudovaní 
stavby tam budeme môcť vyseparovaný odpad privážať?

Ø Boli osadené nové okná a dvere na domoch smútku vo všetkých troch častiach 
obce?

Ø Bola dorobená strieška na dome smútku a zrekonštruovaná spadnutá časť 
oplotenia cintorína v Kostolných Miticiach?

Ø Polyfunkčný nájomný bytový dom v Kostolných Miticiach ponesie názov Tri 
lipy podľa líp, ktoré tam i napriek výstavbe zostanú zachované?

Ø Drevo z vyrúbaných stromov v Kostolných Miticiach bude použité na stavbu 
altánku pre materskú školu?  

Ø Boli vymenené ističe na elektrických rozvodniach z dôvodu vysokej sadzby za 
ističe od 1. 1. 2010?

TRENčIANSkE MITIcE 
MAJú dIgITÁlNY 
ARchíV POčASIA

V čase digitalizácie spoločnosti som 
sa rozhodol archivovať počasie v našej 
obci a digitálnou formou ho uchovávať 
pre ďalšie generácie. Na internetovej 
stránke www.meteoinfo.sk si môžete 
pozrieť archív počasia, aktuálne poča-
sie, krátkodobé a dlhodobé predpove-
de počasia. Stránku Tr. Mitíc si otvoríte 
tak, že v sekcii „informácie“, kliknete 
na „aktuálne počasie“, po otvorení na 
„Tr. Mitice“. Na tejto stránke si môžete 
podľa dátumových vyhľadávačov poz-
rieť počasie v ktoromkoľvek dni v roku 
a po kliknutí na „meteosprávy z tejto 
obce“ sa zobrazia štatistiky a zaujíma-
vosti počasia z Tr. Mitíc.

Mirec

Z kRONIkY ObcE
OBEC MÁ K 13. 12. 2010 

786 ObYVATEľOV

V 2. POlROku SA NAROdIlI:
Lukáš Kubányi
Lukáš Koiš
Anabel Kyselicová
Hana Hromníková
Nela Starečková

NAVždY NÁS OPuSTIlI:
Stanislav Šprtka
Ľudovít Borik
Jozef Sýkora

PRISťAhOVAlI SA:
Lenka Beďačová
Matúš Jánošík
Jakub Jánošík
Ján Jánošík
Monika Jánošíková

OdSťAhOVAlA SA:   
Otília Pristachová

MANžElSTVO uZATVORIlI:
Róbert Fodrek a Katarína Mokráňová
Peter Beďač a Lenka Kašičková
Rastislav Fodrek a Jana Mihálechová

PLECHOVé STREŠNé KRYTINY, TABUĽOVé PLECHY, ZVITKY, KLAMPIARSKE VýROBKY, 
ODKVAPOVé STREŠNé SYSTéMY, STAVEBNý A STREŠNý MATERIÁL

TRENčIANSkE STANkOVcE
tel./fax: 032/6496980

Prevádzka SVINNÁ
tel./fax: 032/6487784

www.feroplech-letko.sk

feroplechletko@feroplech-letko.sk



VYJAdRENIE 
k predmetnej veci – písomnému materiálu – týkajúcej sa listu 

pisateľa pred voľbami
Vážení spoluobčania,
pred voľbami do zastupiteľstva našej obce ste dostali do svojich poštových schránok pomerne 

obsiahly písomný materiál zo strany osoby, ktorá vám je dôverne známa a úžasne „spravodlivá“. 
Uvedený písomný materiál mal nepochybne slúžiť na to, aby ste sa mohli objektívne vyjadriť 
a slobodne rozhodnúť, komu dáte dôveru v komunálnych voľbách 2010 – 2014.

Nemal som záujem k predmetnej veci sa vyjadriť, 
rovnako ani poslanci nášho obecného zastupiteľstva, 
robím tak po dohovore s právnym zástupcom JUDr. 
Mariánom Ševčíkom, CSc., ktorý dostal splnomocne-
nie právne obhajovať našu obec Trenčianske Mitice vo 
všetkých súdnych sporoch obce. Sme presvedčení, že 
za nami je práca, ktorú občania vedia zhodnotiť, a nie 
hodnotiť plané reči pisateľa supermana.

Po voľbách sa vyjadrujem ja a rovnako dotknutí po-
slanci preto, aby sme neboli obviňovaní, že nejavíme 
záujem odpovedať s domnienkou, že kto mlčí, ten 
svedčí.

Dovoľte zopár poznámok:
1) Ja a ani poslanci sme sa nevymanili zo zodpovednosti 

a nedokončili sme volebný mandát, ako to urobil 
v rokoch 1993 – 1994 môj ex predchodca, ktorý 
odišiel za prácou preč a ani na Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky neoznámil, že nevykonáva 
mandát starostu, aby boli vyhlásené nové voľby 
starostu a nechal ťarchu skutočných problémov na 
zástupcu starostu a poslancov obecného zastupi-
teľstva od roku 1993 do roku 1994, práve keď sa 
riešila otázka výstavby minerálnej vody! Stavba zostala 
nedokončená, chátrala, a do roku 1996 sa rozkrádala!

Pýtame sa, kde boli kompetentní obce, ktorí 
podpisovali hospodárske zmluvy za obec Trenčianske 
Mitice v roku 1992, ktoré sú neplatné!?

2) Ani ja a ani poslanci obecného zastupiteľstva nepod-
písali žiadnu zmluvu, v ktorej by ručili majetkom obce 
a ani ich daňami za úver, ktorý si vzal Viliam Khandl, 
konateľ spoločnosti Minerál-Invod, a. s., s obcou 
Trenčianske Mitice v 2. rade ako obecný úrad pod-
písanou známou osobou bez uznesenia obecného 
zastupiteľstva, kde  išlo o sumu 2.880 000,- SK zo 
dňa 12. 10. 1992. Rozsudok je založený na obec-
nom úrade pod súdnym spisom  38Cb/10/2001-169 
zo dňa 21. 9. 2010, kde právny zástupca obhájil na 
súde v Bratislave, aby obec nemusela zaplatiť poža-
dovaný finančný obnos Slovenskej záložnej rozvojo-
vej banke, a. s. a Krajský súd v Bratislave zamietol 
žalobu voči obci.

3) Rovnako sme postupovali vo veciach nehnuteľnos-
tí, ktoré sa stali predmetom súdneho sporu potom, 
čo sa s nimi neprezieravo narábalo predchodcami. Aj 
o tom poskytujeme vysvetlenie rozsudkom zo dňa 26. 
11. 1998, kde Krajský úrad v Trenčíne, katastrálny 

odbor protestu Okresnej prokuratúry v Trenčíne, sp. 
značka č. Pd. 4024/97-21 zo dňa 1. 10. 1997 nevyho-
vel z dôvodu, kde protest smeroval proti zápisu zá-
znamu práv k nehnuteľnostiam v k. ú. Trenčianske 
Mitice, Lom Skalničky v prospech Agrostavu SPP 
Trenčín. Prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa 
tejto hospodárskej zmluvy sa uskutočnil na zákla-
de výnimky udelenej Ministerstvom SSR podľa § 35 
vyhl. č. 156/1975 Zb., kde sa Agrostav Trenčín stal 
vlastníkom nehnuteľností podľa tejto hospodárskej 
zmluvy ku dňu 30. 11. 1980. 

Ďalej – vklad kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi 
predávajúcim Agrostav SPP Trenčín a kupujúcim 
Fryslou, s. r. o. a Agapé, s. r. o. bol povolený pod č. 
4321/96 zo dňa 10. 1. 1997 na Okresnom katastrál-
nom úrade v Trenčíne.

A preto sa pýtame, prečo sa problémy neriešili 
skôr, keď boli čerstvé – do roku 1998?

Jednoducho. Bolo neskoro, bolo treba hodiť vinu 
na tých druhých, ktorí boli vo vedení obce od roku 
1999 a nemajú s tým nič spoločné, pričom sa však 
snažili daný súdny spor ukončiť v prospech obce.  

4) Napokon v ostatnej veci si vám dovoľujem dať do 
pozornosti, že sme podali v mene našej obce ná-
vrh na Najvyšší súd SR, nakoľko v právnom riešení 
pokračujeme sami. Trenčianske minerálne vody, a. s. 
sa mimosúdne dohodli so spoločnosťou Minerál-In-
vod, a. s. Miestne družstvo považuje ako vedľajší 
účastník sporu vec za uzavretú, obec nie, bude po-
kračovať v súdnom procese na Najvyššom súde SR. 
Fotokópia je založená pod č. 87/2010. Najvyšší  súd 
SR o našom návrhu dovolania dosiaľ nerozhodol.

5) V prípade, že dostaneme súhlas od V. Khandla, 
bývalého konateľa spoločnosti Minerál-Invod, a. s., 
uverejníme listiny, ktoré má k dispozícii a majú vzťah 
k jeho osobe a veci, ktorá našich občanov zaujíma. 
Aj táto záležitosť  bola riešená nami a nie pisateľom 
v predvolebnom období.

Nechceme kaziť predvianočnú atmosféru, len sme 
chceli vypovedať skutočnosti, ktoré sú veľmi dôležité 
pre prácu poslancov a starostu obce a pre odstraňo-
vanie právnych neduhov voči obci Trenčianske Mitice, 
ktoré jej škodia.   

S úctou 

váš starosta a vaši poslanci Trenčianskych Mitíc.

Príloha


