Mesto MYJAVA

Kronika
mesta Myjava za rok 2010
Okres: Myjava
Kraj: Trenčiansky
Spracoval: Jaroslav Hargaš
kronikár mesta Myjava

Táto kronika mesta Myjava za rok obsahuje 44 strán, slovom
štyridsať štyri strán.
V Myjave, dňa 9. apríla 2013

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mgr. Emília Maniačková
prednosta Mestského úradu
Myjava

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

p. Pavol Halabrín
primátor Mesta Myjava

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jaroslav Hargaš
kronikár Mesta Myjava
od roku 2011

Obsah kroniky mesta Myjava za rok 2010
1) Obsah ................................................................................. 3
2) Príhovor kronikára............................................................... 4
3) História mesta Myjava a história kroník Myjavy a Turej Lúky.......... 5
4) Politický život ...................................................................... 11
5) Duchovný a náboženský život ............................................ 18
6) Počasie v meste Myjava ..................................................... 20
7) Kultúrny a spoločenský život .............................................. 23
8) Verejný spoločenský život .................................................. 28
9) Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie v meste ............... 33
10) Školstvo a vzdelávanie ..................................................... 34
11) Životné prostredie ............................................................. 35
12) Ekonomický život ............................................................. 36
13) Požiarna ochrana ............................................................. 37
14) Šport a telesná kultúra ..................................................... 38
15) Záverečné ustanovenie .................................................... 43
16) Príloha – Návrh správy do MsZ mesta Myjava ................. 44

Príhovor kronikára.
Kronikár Jaroslav Hargaš bol na základe mestom vypísaného konkurzu vybraný a 1.apríla
2011 menovaný za kronikára primátorom Mesta Myjava p. Pavlom Halabrínom.
Jaroslav Hargaš sa narodil 26.6.1956.v Myjave. Do základnej školy chodil na Poriadí. Vyučil
sa v SAM Myjava, ako obrábač kovov a neskoršie si večerným štúdiom doplnil vzdelanie.
Postupne pracoval, ako majster výroby a od r.1996, ako manažér zákaziek v myjavských
firmách. V r. 1979 sa oženil s Emíliou Hôžďalovou s ktorou vychovali dve dcéry. Od mladosti
sa venoval športu, krosom, behu na lyžiach a biatlonu v TJ Spartak Myjava, kde pôsobil 10
rokov, ako tréner. Od r. 1972 pôsobí , ako spevák vo folklórnom súbore Kopaničiar a od r.
2005 vo FS KOPA. Venuje sa výtvarnému umeniu olejomaľbe folklóru krás myjavského
kraja. Vystavoval na siedmich spoločných výstavách a dvoch autorských. Ako autor vydal
zbierku básní s názvom Moje vyznanie. V r. 2002 – 2010 bol poslancom Mesta Myjava, kde
sa aktívne podieľal na kultúrnom a športovom dianí mesta.
V krátkosti je treba spomenúť skutočnosť, že konečný zápis do poslednej vedenej kroniky
Mesta Myjava bol rok 1987. Dopísanie najvýznamnejších udalostí od roku 1987 do r.2010
budú zaznamenané po štvorročných obdobiach podľa volieb do Mestského zastupiteľstva
Myjava a to do posledne vedenej kroniky. Podľa návrhu kultúrnej komisie sa záznamy od r.
2010 budú zapisovať do novej kroniky po jednotlivých rokoch.
Udalosti sú zaznamenané v kategóriach chronologicky podľa dátumu. Sú zapísané tie
najvýznamnejšie a v stručnom prevedení. Podrobnejšie popisy sú v upozornení na príslušné
domovské stránky. Kronika je počínajúc r, 2010 v elektronickej podobe a po schválení ručne
prepísane kronikárom do kroniky.

História mesta Myjava
Majer Myjavka - Myjava sa uvádza r. 1502 medzi príslušenstvom hradu Branč ako
Mijawka a v listine kráľa Ferdinanda z r. 1547 ako prédium Myawka.
Myjava ako obec bola založená roku 1586. Jej prvú kolonizáciu tvorili pred Turkami utekajúci
obyvatelia z vtedajších južných častí Slovenska a následnú druhú, tzv. valašskú kolonizačnú
vlnu, zasa obyvatelia z Trenčianskej a Oravskej stolice.
Neľahké životné podmienky spojené s osídľovaním myjavskej pahorkatiny formovali
vzťah ľudí k tomuto kraju, k obci i cirkvi. Z tohto vzťahu pramenila aj ich nezmieriteľnosť s
útlakom, ktorá sa prejavila i v účasti Myjavčan v štyroch protihabsburských povstaniach a
prostredníctvom tejto účasti sa Myjava a jej ľud zviditeľnili i v stredoeurópskych pohyboch
počas 17. a 18. storočia. František Nádašdy musel Myjavu osídliť podľa pripravovaného
plánu. Myjava sa však po r. 1586 ďalej postupne zaľudňovala a ľudia sa usídľovali aj v
ďalších údoliach, ba aj na myjavských svahoch, a tak neustále vznikali nové kopanice, ako o
tom podávali jasné svedectvo Moravania z r. 1652. V roku 1621 va svoju obranu bojovali
s kozákmi a zachovala sa z tejto udalosti balada od neznámeho autora. Na ukážku pár
veršov:
Myjava a kozáci
V roku tisícého také šestistého,
k tomu dvadcátého a počtu prvního.
1. Poslyšte, kresťané, noviny pravdivé,
co vám chci zpívati i vypravovati:
2. o mordu, pálení dědiny Myjavy,
i o její škodě skrz Němce tyrany.
3. Velkú pověst měli v Uherském království,
majíce junákův, také statku množství.
4. Častokrát vítězi, ti Uhri[1] a Němci,
pred těmi junáky museli utěcti.
5. Trojnásobné zbroje Myjavané měli,
ručnice[2] a kosy, potom také cepy.
6 Když kozáci[3] prišli, do Moravy vpadli,
i hned jich Myjavané náhle privítali.
Významnou osobnosťou Myjavy v tom čase bol kňaz, evanjelický biskup Daniel Krman. Na
Myjave sa Daniel Krman zaslúžil aj o vybudovanie najstaršej, dodnes zachovalej stavby pôvodného evanjelickeho kostola z roku 1711 a za jeho podpory tu vznikli, popri už vtedy
existujúcom blanárskom cechu z r. 1676, i ďalšie tri cechy - ševcovský, tkáčsky a mäsiarsky.
V tom čase boli položené aj základy najvýznamnejšieho myjavského - pytlikárskeho remesla,
ktoré preslávilo tunajších remeselníkov po celom území Rakúsko - Uhorska.
Daniel Krman ml. vo svojom rukopise o farároch a rechtoroch Myjavy z druh. dec. 18.
stor. uvádza, že "Miava založená byla medzi horami leta Páne 1586..." . Založenie Myjavy
uviedol v r. 1586 aj na pamätnej kamennej doske umiestnenej na novom chráme a
vyhotovenej v r. 1701 alebo krátko po ňom. I keď sa nezachovala žiadna súčasná
zakladajúca listina dediny Myjava, všetky zachované doklady jednoznačne svedčia, že k jej
založeniu došlo v 80-tych rokoch 16. stor. Ďalšie doklady potvrdzujúce založenie Myjavy v

80-tych rokoch 16. stor. sú výpovede svedkov pri riešení hraničných sporov medzi Moravou
a Uhorskom.
Symbolom ukončenia náboženskej intolerancie, ktorá mala za následok odobratie
myjavského evanjelického kostola v prospech rímsko-katolíckej cirkvi, sa stal roku 1785
vybudovaný nový evanjelický kostol a k nemu v roku 1856 pristavaná veža - dominanta
vtedajšej i súčasnej Myjavy.
Druhýkrát sa Myjava stala súčasťou stredoeurópskych a najmä slovenských dejín v
rokoch meruôsmych, keď sa pod vplyvom J. M. Hurbana a ďalších národovcov zapojil
takmer celý kraj Myjavskej pahorkatiny do národnooslobodzovacieho hnutia. Jeho
vyvrcholením bolo prvé slovenské povstanie. Počas tohto povstania bola 19. septembra
1848 na verejnom zhromaždení ľudu na Myjave vyhlásená a prítomným ľudom potvrdená
Slovenská národná rada, ako prvý národný orgán v dejinách Slovákov, za predstaviteľku
politickej a vojenskej moci Slovenska. Dom pani Koléniovej, v ktorom vtedajšia SNR
zasadala, je dnes súčasťou Múzea Slovenských národných rád.
Úpadok remesiel na konci 19. storočia, spojený s národnostným a hospodárskym
útlakom, sa prejavil v tomto kraji vysťahovalectvom do USA a čiastočne i do Kanady a
Argentíny. V USA sa Myjavčania najčastejšie usídľovali vo veľkomestách (New York,
Chicago, Pittsburg, Cleveland), ale aj v menších mestách na východnom pobreží v štátoch
New York a Pensylvánia, ako aj v Severnej Dakote a Texase. Najväčším strediskom
tunajších vysťahovalcov sa však stalo mestečko Little Falls v štáte New York.
Novou kapitolou v dejinách Myjavy sa stalo v roku 1937 začatie výroby armatúr v SAM
Myjavy.
Osobitným medzníkom vo vývoji mesta je r. 1955, keď sa 1. apríla rozčleňuje tzv. veľká
Myjava na samostatné mesto Myjava a novoutvorené obce Brestovec, Stará Myjava,
Poriadie, Rudník, Jablonka a Polianka. Mesto Myjava prestáva byť v r. 1960 sídlom okresu a
stáva sa súčasťou okresu Senica. Dňa 1. januára 1980 došlo k zlúčeniu obce Turá Lúka s
mestom Myjava a v r. 1996 sa Myjava opätovne stáva sídlom okresu.
Dnes je Myjava moderným mestom s 12 242 obyvateľmi a kompletnou infraštruktúrou
obchodov a služieb pre miestnych občanov, turistov a návštevníkov. V centre je umiestnený
zrekonštruovaný kubistický pamätník gen. M. R. Štefánika spolu s poslednými historickými
budovami v meste – evanjelickou farou a budovou bývalého súdu nazývanou tiež kráľovský
palác. Pri novej autobusovej stanici, vybudovanej v roku 2006, sa nachádza Kultúrny dom
Samka Dudíka s hlavnou sálou pre viac ako 600 divákov, priestormi na výstavy, koncerty,
divadelné predstavenia, festivaly a ďalšie podujatia. V Myjave môžete navštíviť SNM –
Múzeum SNR, ktoré okrem príležitostných výstav ponúka návštevníkom stálu expozíciu dejín
slovenského parlamentarizmu a Slovenských národných rád s dôrazom na udalosti
meruôsmych rokov – 1848/49.
V Myjave je k dispozícii Mestská športovú hala s fitnes centrom, saunou, masážami,
krytou plavárňou, ihriskom na plážový volejbal, futbalový umelý trávnik a podobne. V lete sa
môžete osviežiť na kúpalisku, navštíviť rekreačnú oblasť Stará Myjava s vodnou nádržou
alebo si zahrať tenis na novovytvorenom krytom tenisovom trávniku v areáli roľníckeho
družstva v Turej Lúke a nových kurtoch v Brestovci a na Poriadí. Milovníkov prírody určite
prilákajú značené turistické trasy v dĺžke 184 km a cykloturistické chodníky s infraštruktúrou
na malebných myjavských kopaniciach, smerujúce na vrchy Bielych a Malých Karpát, na
Javorinu, Poľanu, Bradlo či zrúcaniny hradov Branč a Čachtický hrad.
Zimná sezóna poskytuje hosťom korčuľovanie na umelej ľadovej ploche a lyžovanie na
upravovanej a umelo zasnežovanej zjazdovke s vlekom na Starej Myjave.
Myjavský kraj je aj významnou etnografickou lokalitou s vlastnými folklórnymi tradíciami.
Každoročne v júni sa v amfiteátri PKO Trnovce koná trojdňový medzinárodný folklórny
festival – jeden z najväčších festivalov na Slovensku. V Myjave funguje niekoľko folklórnych
telies – FS Kopaničiar, FSk Kýčer, FSK Kopa, DFS Kopaničiarik a rómsky súbor Khamoro.
Myjava sa vyznačuje aj bohatou športovou činnosťou. V minulosti to bol hádzanársky oddiel,
turistický, lyžiarsky bežecký, vzpieračský, basketbalový a v terajšej dobe karate,
horolezecký, bežecký, šachový. Tieto oddiely majú vo svojich radoch slovenských

reprezentantov. Prvoligový volejbalový a druholigový futbalový oddiel dospelých v súčasnosti
sú špičkou kolektívnych športov reprezentujúcich Myjavu.
Súčasťou Myjavy je aj Turá Lúka – kedysi samostatná obec, ktorá vznikla v roku 1580.
Nájdete tu aj najstaršiu sakrálnu stavbu Myjavy, katolícky kostol sv. Jána Nepomuckého
z roku 1610. Na vrchu Hrajky v smere z Turej Lúky do Senice je umiestnený pamätník 12-tim
popraveným evanjelikom, ktorých obesili po tzv. Turolúckej vzbure.
Ľudové tradície kopaničiarskeho kraja reprezentuje Gazdovský dvor nachádzajúci sa
práve v Turej Lúke – trvalá expozícia typickej usadlosti z konca 19. storočia zložená
z obytnej a hospodárskej časti. Nejde však len o statickú expozíciu, ale uskutočňujú sa tu
mnohé ukážky ľudového umenia a tradícií, kultúrne podujatia ako udupávanie humna,
kopaničiarska svadba, zabíjačka, dožinky a podobne.
História kroník Myjavy a Turej Lúky
Kronika Turej Lúky bola písaná od r.1945 a bola dopisovaná a písaná kronikárom Turej
Lúky ev. farárom Turej Lúky Pavlom Machalom, ktorý viedol kroniku v roku 1958. Záznamy
od r.1959 - 1978 doplnila p. Alžbeta Maňáková. V roku 1980 kedy bola T. Lúka pripojená
k Myjave je kronika uložená na Mestskom úrade Myjava. Turá Lúka je dnes súčasťou Myjavy
Prvá kronika Myjavy
V kronike sú detajlnejšie zaznamenávané údaje počínajúc rokom 1956. Zápisy viedol
kronikár p. Štefan Hudák, ktorý od roku 1955 pracoval na Okresnom národnom výbore na
Myjave. o kroniky vpísal históriu Myjavy od vzniku, prvej zmienky až po rok 1944, keď bol
starostom Ján Sládeček. „ Za predmníchovskej republiky richtárov nazývali starostami a za
takzv.Slovenského štátu komisármi“. to je posledný záznam v kronike.
Druhá kronika Myjavy
Vedeniu kroniky a Kronikárom Myjavy od r. 1974 bol poverený p. Michal Dugáček. Ním
boli v druhej kronike prevedené zápisy rokov 1983, 84,85. V roku 1986 boli v zápise do
kroniky a vo funkcii kronikára zmeny.
Posledný zápis znie: V tohtoročnom zápise do kroniky došlo k podstatnej zmene doterajej
praxe pri tvorbe zápisu. Podklady pre zápis do kroniky síce zostavoval Michal Dugáček, ale
pri prepisovaní do kroniky dochádzalo k zmenám a doplnkom vedením školskej a kultúrnej
komisie pri MsNV na Myjave, čo ovplyvnilo kvalitu zápisov do takej miery, že nemožno
pokladať kronikára M. Dugáčka zodpovedného za predchádzajúce zápisy. podobne bol
zostavený i životopis kronikára. V tomto roku bol už zápis prevedený bez predchádzajúcich
zásahov. podobne došlo k zmene zapisovateľa, keď v tejto činnosti vystriedal s. Pekníkovú
výtvarník Mestského kultúrneho strediska na Myjave Ivan Kováč.
Pamätníky
Dom pani Koléniovej. V r. 1848 tu sídlila Slovenská národná rada, ktorá organizovala boj
Slovákov proti národnému útlaku maďarskej vlády. Dnes je múzeom Slovenských národných
rád ako špecializovaná organizačná jednotka Slovenského národného múzea v Bratislave.
Zameriava sa na dokumentáciu histórie Slovenskej národnej rady ako najvyššieho
reprezentatívneho zákonodarného a štátoprávneho orgánu. Popri tejto špecializácii
zabezpečuje aj dokumentáciu dejín podbradlansko-podjavorinského regiónu. Zbierkový fond
múzea sa viaže na jednotlivé SNR, ale aj na jej osobnosti a osobitosti regiónu. Na pamätnej
tabuli umiestnenej na tejto NKP je text M. Dohnányho z r. 1850: "V dome výbornej pani
Koléničky založil sa prvý hlavný stan národných bojovníkov na Slovensku. Tu zasadali,
bývali prvé hlasy a vodcovia povstania slovenského. Tu sa prijímali vyslanstvá okolitých obcí,
vydávali rozkazy pod pečaťou a podpisom Slovenskej národnej rady. Stadiaľto sa
rozprestierali príhlasy ku slovenskému národu. A tu sľubovali pokánie hriešnici a zradcovia
národa slovenského".

Múzeum SNR
Vysoký bronzový reliéf „V čase poroby“ je od akademického sochára R. Pribiša, súsošie
„Národ zobúdzajúci sa z poroby“ je od K. Patakyovej, plastika „Väzba rokov" od J. Kostku je
v átriu vonkajšieho nádvoria pred Múzeom SNR.
Pamätník generála M. R. Štefánika - Pamätník na námestí
Jedinečný kubistický pamätník gen. M. R. Štefánika je v centre Myjavy pod majestátnou
vežou, pri evanjelickom kostole. Bol odhalený v roku 1921 ako prvý Štefánikov pamätník a
zrejme ako jeden z mála Štefánikových pamätníkov prežil v pôvodnom stave a na pôvodnom
mieste. Medzi iniciátorov myšlienky postaviť tento pamätník možno zaradiť Dr. Jaroslava
Dvořáka, manžela Zuzky Zgurišky, ktorý sa stal i predsedom výboru pre vybudovanie
pomníka, a Dr. Jána Slabeja, predsedu myjavského Sokola. Na pamätník významne prispeli
aj myjavskí rodáci za veľkou mlákou v Little Falls, kde pán Bradáč zozbieral 31 700 korún.
Obecná rada prispela na jeho výstavbu sumou 10 000 korún, rozpočet sa napokon vyšplhal
na 130 000 korún. Tlačili sa pohľadnice a slávnostné odznaky, zbierky sa konali na všetkých
inštitúciách po celom Slovensku a podľa dobových údajov celkom úspešne. Úloha vytvoriť
pomník pripadla Vořechovmu spolupracovníkovi, sochárovi Rudolfovi Březovi z Ostravy.
Materiál na stavbu dodala Česká kamenická spoločnosť v Prahe, ktorá prišla s
najvýhodnejšou ponukou. Na stavbu pomníka bolo prepravených asi 11 vagónov materiálu,
ktorý prišiel z Prahy a Ostroměre na brezovskú stanicu, odkiaľ bol prevezený do Myjavy.
Ministerstvo dopravy poskytlo na dopravu železnicou 75 % zľavu. Myšlienka pamätníka je
pojatá ako horiaca hviezda dopadajúca na zem.
Tento pád je znázornený z vrcholnej časti, kde je umiestnená hviezda a hviezdicový je i
pôdorys samotného pamätníka. Stred tvorí podobizeň na gen. M. R. Štefánika, od ktorej sa
rozpínajú bočné steny nesúce reliéfy s nápismi: „Tvoj život - oslobodenie - Tvoja smrť - život
národa.“
Význam zahraničného odboja je vyjadrený nápismi štyroch bojísk - Sibír, Amerika, Francia,
Itália a výsledok odboja zase nápisom „28. október“ a holubicou s ratolesťou nového života.
Na pôdorysnej ploche pred pomníkom je vyvýšený trojuholníkový štít s venovaním „Za
všechny čisté oběti“ a nápis „Postavil Sokol r. 1921.“ Základný kameň pomníka bol položený
5. mája 1921 a slávnostné odhalenie sa uskutočnilo 10. júla 1921.
Kultúrne pamiatky

Najstaršou stavebnou pamiatkou je spomínaný Krmanov
kostol (1697 - 1729), jeho dlhý čas stavby ovplyvnili protihabsburské povstania a
náboženské nepokoje. Od r. 1732 je majetkom rímsko-katolíckej cirkvi. Je postavený v
barokovom slohu. V interiéri sa vykonali barokové úpravy a bol prefasádovaný. Menšie
opravy boli vykonané v 19. a 20. stor., ale podstatnejšie nezasiahli do charakteru stavby.
Kostol pozostáva z jednoloďovej stavby s presbytériom, na západnom priečelí je
predstavaná hranolová veža. Pozdĺž lode sú murované empory podchytené piliermi. Malá
sakristia pochádza z 1. pol. 19. stor. Zvonka je nad bočným vchodom pamätná tabuľa D.

Krmana s latinským textom, v ktorom sa spomína i založenie Myjavy. Pôvodne bol kostol
ohradený kamenným múrom, ktorý už v 18. stor. musel byť znížený a v r. 1946 bol celkom
odstránený. Zostal iba oblúk klasickej brány.

Nový ev. a. v. kostol bol ako tolerančný postavený v r. 1784 - 1785 bez veže v barokovoklasickom slohu, rovnako i neskoršia veža v r. 1854 - 1856, podľa projektu hodonínskeho
stav. Volega, strešná konštrukcia je podľa hod. tesára F. Hollana. V sieňovom priestore je
murovaný protestantský chór, ktorého silné piliere členia priestor na spôsob trojlodia. Chrám
bol obnovovaný v r. 1876, 1923 (vnútro), 1928 (zvonka) a najväčšia rekonštrukcia veže i
chrámu bola v r. 1983 - 1984.
Pamätná tabuľa venovaná národnému buditeľovi, učiteľovi M. Šimonovičovi je na dome, v
ktorom žil a umrel. Výtvarne riešený je pomník M. Šimonoviča (otca Z. Zgurišky) na Hornom
cintoríne. Autorom je ak. soch. R. Březa.

Pamätník generála M. R. Štefánika a Pamätník SNP sú na Námestí M. R. Štefánika. Za
Turou Lúkou na Hrajkách je Pamätník účastníkov protihabsburskej vzbury, popravených v r.
1672.

Nad bočným vchodom do rím. kat. kostola je pamätná tabuľa s textom D. Krmana ml. o
vzniku Myjavy. Pamätník D. Krmana ml. v rím. kat. kostole tvorí busta s tabuľou textu jeho
poslednej vôle. Pamätník obetiam 1. svet. vojny je v Turej Lúke. V časti obce Poriadie je
Pamätník u Klasovitých venovaný poslednej bitke povstalcov v r. 1848. Je od akademického
sochára Š. Belohradského. Má tvar širokého nástupného schodiska, ukončeného plastikou
stĺpa rozčesnutého bleskom. V centre Myjavy je plastika „Zbratanie" od akad. sochára
Belohradského venovaný obetiam 2. svet. vojny. Pamätnú tabuľu má i Milan Mareček,
básnik, na ulici, ktorá nesie jeho meno.
Osobnosti Myjavy
D. Koléni (1779 - 1837), ev. kňaz, popredný činiteľ cirkevného a kultúrneho života
dolnozemských Slovákov. J. Trokan (1810 - 1894), básnik, publicista a národný buditeľ,
autor epicko-didaktickej piesne Mijawa s nowím wekom. J. Matička, publicista a básnik,
pseud. Myjavský, Podjavorinský, spoluredigoval Prostonárodný zábavník a v r. 1845/46
zostavil Národný zábavník. Je autorom básne Moje spevy. Ing. arch. D. Jurkovič, rodák z
Turej Lúky, architekt, patril k zakladateľskej generácii slovenských architektov a bol jedným z
jej najvýznamnejších predstaviteľov. Vytvoril viacero pamätníkov (mohyla na Bradle) a
monumentálnych pamätníkov 2. svet. vojny (Pamätník SNP pri Kremničke, pamätník v
Lidiciach a i.). J.Cádra st., finančne a organizačne podporoval národné hnutie, kultúrny život
a ochotnícke divadlo na Myjave, prispel k udržaniu národného rázu Myjavy. Samuel
Stanislav Smetana, jazykovedec, medik, etnograf, divadelník, výtvarník. J. Bodnár,
publicista, historik, redaktor, ev. kňaz, počas pôsobenia na Myjave zostavil monografiu

Myjava (1911). JUDr. M. Slávik, politik, právnik a publicista, na Myjave pôsobil ako advokát,
po r. 1918 bol županom v Michalovciach, neskôr verejným notárom v Trenčíne, publikoval
slovenskú právnickú terminológiu, do slovenčiny preložil Uhorský trestný zákonník, vydal
dielo Slovenskí národovci do r. 1918.
S. Dudík, populárny ľudový hudobník, zberateľ a upravovateľ ľudových piesní a ich
interpret doma i v zahraničí. Zuzka Zguriška, vlastným menom Ľ. Dvořáková, rod.
Šimonovičová, spisovateľka, prekladateľka, predstaviteľka humoristickej prózy v slovenskej
literatúre. Námety do svojich diel čerpala zo života myjavských kopaníc a mestečka. J. Cádra
ml., publicista, prekladateľ, propagátor slovenského umenia v zahraničí. Univ. prof. PhDr. B.
Varsík, DrSc., historik, univerzitný profesor, je autorom významných historických prác s
tematikou starších slovenských dejín. Rozsiahlou kapitolou Dejiny Myjavy prispel do
monografického diela o Myjave (1985). Š. Bednár výtvarník, spisovateľ, publicista, zanechal
rozsiahle literárne a výtvarné dielo, v ktorom mal významné miesto život Myjavy a jej okolia.
D. Gálik, scénický výtvarník, od r. 1948 pôsobil ako scénograf na Novej scéne v Bratislave.
Daniel Krman, (1663 - 1740) osvietenský vzdelanec, politik publicista, historik,
barokový spisovateľ, ev. kňaz, autor diel Počiatky mluvnice slovenskej, Osudy rodiny
Krmanovej, Rozprava o pôvode Slovákov, Itinerárium (Cestovný denník). V r. 1709 ho
Rákóczi vyslal k švédskemu kráľovi. Za svoju polit. činnosť, súčasne s dostavaním ev. a. v.
kostola bol v r. 1729 odsúdený na doživotný žalár na Bratislavskom hrade, kde aj zomrel. L.
Vanai (Vannay), náboženský spisovateľ, publicista, osvetový pracovník, regionálny historik,
ev. kňaz. K. Viest, národne uvedomelý pedagóg, revúcky profesor, myjavský učiteľ, osvetový
a národnobuditeľský pracovník. J. Klempa, organizátor spolkového života, osvetový
pracovník, národný buditeľ. P. Tvrdý, jazykovedec-lexikograf, prekladateľ, literárny
pracovník, v 30-tych r. žil na Myjave, autor významných lexikografických prác, napr.
Slovenský frazeologický slovník. M. Šimonovič, učiteľ, ľudovýchovný a národný pracovník,
organizátor turistických podujatí na Myjave, propagátor ovocinárstva a regionálnej histórie,
zakladateľ hospodárskych spolkov. M. Kyška, r. kat. farár, národovec, účastník rev. udalostí
1848/49, priateľ a stúpenec J. M. Hurbana, neskôr člen a podporovateľ MS, známy
ľudomilnými skutkami. Z liter. čin. sú známe jeho "Dopisy". A. Lacková - Zora, slov. poetka,
praneter J. Kollára, spisovateľka, autorka host. románov - z nich najznámejšia Anička
Jurkovičová, Z čírej lásky a ďalšie. Jej synom bol známy slov. film. atel. režisér Ján Lacko,
vnučkou slov. graf.. Ľubica Dohnányová - Prudilová. M. Mareček, nádejný slovenský básnik
a partizán, zahynul v SNP. Jeho dielo - zbierka "Odkaz". Daniel Pažický, kníhtlačiar,
nakladateľ, národovec, v r. 1906 - 1951 pracovala jeho tlačiareň. Vydával periodiká, vyd.
monografiu Myjava (1911). Začínali u neho významní slov. prozaici a básnici. Vydal 500
titulov kníh a 10 titulov periodík. V r. 1951 bola tlačiareň zlikvidovaná.
Výročia:
80. výročie úmrtia ev. farára Ján Pavla Drobného, spisovateľa, organizátora kultúrnych
programov. Narodil sa 24.6.1880 v Turej Lúke.
110. výročie narodenia Zuzky Zgurišky, vlastným menom Ľ. Dvořákovej, rod.
Šimonovičovej, spisovateľky, prekladateľky, predstaviteľky humoristickej prózy v slovenskej
literatúre. Námety do svojich diel čerpala zo života myjavských kopaníc a mestečka.
Významné udalosti
10. 4. 2010
Mgr. Viera Feriancová krstila novú výpravnú publikáciu s názvom "Slivovica a jej miesto v
živote starích Mijafcov".. Táto kniha bola vydaná v rámci spomínaného projektu
cezhraničnej spolupráce.
19. 11. 2010
"Myjava v obrazoch histórie", prvá časť dvojdielnej publikácie o Myjave bola daná do
predaja. Jej autorom je Ján Gálik, ktorý bol členom autorského kolektívu monografie Myjava

z roku 1985, spolutvorcom filmového dokumentu Myjava v kolobehu času či autorom knižky
Odboj a oslobodenie Myjavy. Nová publikácia na 427 stranách pokrýva obdobie vývoja
Myjavy od počiatočného osídľovania kopaničiarskeho kraja v 13. storočí po posledný rok
vojny a oslobodenie Myjavy v roku 1945. Kniha vyšla vlastným nákladom autora, vytlačila ju
Neografia Martin a distribútormi publikácie sú spoločnosti STAR spol. s r. o. Myjava a
UNIVERSAL PRESS spol. s r. o. Myjava.
18. 12. 2010 CD s názvom „S futrálu" bolo oficiálne predstavené a pokrstené počas
galaprogramu „Živé spomienky" usporiadaného pri príležitosti 55. výročia založenia FS
Kopaničiar CD obsahuje 10 inštrumentálnych i spievaných známych i menej známych
skladieb, ktoré sú spomienkou a poctou starým primášom - Dudíkovi, Cibulkovi či
Švancarovi. Album bol nahratý počas letných mesiacov v štúdiu Musae Polymnia v
Moravskom Lieskovom a výtvarné spracovanie bookletu Ateliér Edo zo Skalice. Album
vznikol vďaka sponzorskej pomoci spoločností NAD-RESS Senica, SLOVARM, člen skupiny
Energy Group a SCHODY Redecha.

Politický život v meste Myjava
Mestské zastupiteľstvo mesta Myjavy do volieb v r. 2010
Marián Kosík, Jaroslav Kulíšek, Ing., CSc., 51 r., Alžbeta Smetanová, Ing. Marián Cáfal, Eva
Čmelová, Mgr., Emília Maniačková, Mgr., Viera Feriancová, Mgr., Jaroslav Hargaš, Milan
Duga, Danica Holičová, Jozef Markovič, MUDr. Milan Mokoš, MUDr , Ján Makiš, Jaroslav
Viselka, Milan Báto, Jaroslav Foltín, Mgr., Pavol Talčík, Ján Zima, Peter Ševčík MVDr.
Mestské zastupiteľstvo mesta Myjavy po voľbách 27. 11. 2010
Elena Vránová, Ing., Jaroslav Kulíšek, Ing., CSc., Peter Valúch, Ing., 51 r., Alžbeta
Smetanová, Ing. Marián Cáfal, Eva Čmelová, Mgr., Emília Maniačková, Mgr, Stanislav
Tomič, Ing, Viera Feriancová, Mgr., Jaroslav Krč-Šebera, Ing, Milan Duga, Danica Holičová,
Jozef Markovič, MUDr. Milan Mokoš, MUDr , Martin Mareček, Branislav Havlík, Pavol Talčík,
Viera Dugová, Eva Gálová, RNDr.,

Platné Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2009:
(poradové čísla VZN s linkovými odkazmi nemusia byť zhodné so skutočnými
poradovými číslami platných VZN. Tie sa nachádzajú vždy na titulnej strane VZN:)
VZN 1/2009 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o
organizovaní spoločného stravovania (účinnosť od 13. 3. 2009)
VZN 2/2009 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o určení miest na
vylepovanie volených plagátov v meste Myjava (účinnosť od 16. 3. 2009)
VZN 3/2009 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o poskytovaní
sociálnych služieb - úplné znenie (účinnosť od 13. 7. 2009)
VZN 4/2009 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta Myjava (účinnosť od 25. 9. 2009)
VZN 5/2009 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov (účinnosť od 1. 10. 2009)
VZN 6/2009 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o miestnej dani za
jadrové zariadenie (účinnosť od 1. 1. 2010)
NAR 1/2009 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Myjava
(účinnosť od 1. januára 2009)
NAR 2/2009 - Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Myjava a príslušníkov
Mestskej polície Myjava (účinnosť od 1. marca 2009)
NAR 3/2009 - Odmeňovací poriadok zamestnancov Mesta Myjava (účinnosť od 1.

marca 2009)
NAR 4/2009 - Zásady poskytovania príspevku na úhradu dane za garáž pre občanov
odkázaných na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom (účinnosť od 1.
marca 2009)
NAR 5/2009 - Odmeňovací poriadok zamestnancov Mesta Myjava - úplné znenie
(účinnosť od 19. 11. 2009)
DOD 1/2009 - Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Myjava o výške
príspevku na nákup potravín na jedno jedlo v školských zariadeniach v zriaďovacej
pôsobnosti Mesta Myjava (účinnosť od 1. 7. 2009)
DOD 2/2009 - Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Myjava o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na
dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti
Mesta Myjava (účinnosť od 1. 7. 2009)
Platné Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2010:
(poradové čísla VZN s linkovými odkazmi nie sú zhodné so skutočnými poradovými
číslami platných VZN. Tie sa nachádzajú vždy na titulnej strane VZN:)
NAR 1/2010 - Zásady poskytovania príspevku na úhradu dane za garáž pre občanov
odkázaných na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom (účinnosť od 1. marca
2010)
VZN 1/2010 - Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností platné od 1. 1. 2011
VZN 2/2010 - Všeobecne záväzné nariadenie o dani za predajné automaty platné od 1. 1.
2011
VZN 3/2010 - Všeobecne záväzné nariadenie o dani za nevýherné hracie prístroje platné od
1. 1. 2011
VZN 4/2010 - Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva
platné od 1. 1. 2011
VZN 5/2010 - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady platné od 1. 1. 2011
Štatút mesta Myjava platný od 1. 1. 2011
Všetky informácie o platných VZN sú dostupné na:
http//www..myjava.sk/images/vzn/2010_ s koncovkami o vzn
10. 2. 2010
Predstavitelia mesta Myjava dostali odpoveď z Ministerstva vnútra SR týkajúcu sa
medializovaných informácií o postupe uplatňovania si refundácie nákladov spojených so
záchrannými prácami a odstraňovaním škôd po povodniach, ktoré Myjavu postihli v roku
2009. V odpovedi sa priamo uvádza, že vláda SR zo svojej rezervy v januári 2010
refundovala náklady miest a obcí spojené s mimoriadnymi udalosťami podľa zákona č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nešlo o postup,
ktorý by si vyžadoval riešenie podľa zákona č. 666/2004 o ochrane pred povodňami.
Aktuálna situácia je teda taká, že Mesto Myjava postupovalo správne, v súlade s platnou
legislatívou a jeho požiadavky by mali byť riešené v správe, ktorú vláde SR predloží
Ministerstvo životného prostredia SR. Podľa pôvodných informácií zo strany
ministerstva mala byť správa predložená na prerokovanie v júni tohto roka, no hovorkyňa
rezortu sa v týchto dňoch pre média vyjadrila, že materiál bude vláde k dispozícií už v
priebehu februára 2010.
Rokovania MsZ sú zaznamemané, len v hlavných bodoch, len významné sú stručne
vyňaté, každé rokovanie je v sekcii: Samospráva - MsZ v Myjave - Materiály na rokovanie
MsZ,

Rokovanie MsZ v Myjave dňa 23. 2. 2010 v hlavných bodoch v tomto znení:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách, vybavovaní sťažností a petícií
občanov za druhý polrok 2009
3. Majetkové prevody
4. Informácia o schválených projektoch financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu
a rozpočtu mesta na rok 2010
5. Správa o stave komplexnej a individuálnej bytovej výstavby v meste
6. Správa o verejnom obstarávaní za rok 2009
7. Návrh Požiarneho poriadku Mesta Myjava
8. Návrh Zásad poskytovania finančnej podpory aktivít detí a mládeže
9. Správa o činnosti komisií Mestského zastupiteľstva za rok 2009
Všetky kompletné materiály sú zverejnené dostupné v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Materiály na rokovanie MsZ, kde sú k preštudovaniu. Neskrátený záznam z rokovania si
môžu pozrieť občania aj na webe v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave - Záznam rokovania
MsZ.
10. 3. 2010
Uskutočnilo sa rokovanie so zástupcami investora spoločnosti TESCO na MsÚ Myjava, kde
bolo dohodnuté, že jeho výstavba začne v máji tohto roka a supermarket má byť otvorený na
jeseň 2010. Vykonali sa majetkové vysporiadania pozemkov v lokalite Kamenného kopca a
geologické prieskumy podložia. V prípade obchodno-zábavného komplexu miniMAX v centre
Myjavy ohlásil investor začiatok výstavby na rok 2011. Existencia tohto komplexu totiž úzko
súvisí s plánovanou prestavbou centrálnej mestskej zóny, s ktorou plánuje Mesto Myjava
začať už v marci tohto roku. Ako prvá sa začne rekonštruovať časť pri rieke Myjava, za
budovami Centra B. Zámerom je, aby bola táto lokalita dokončená do júnového folklórneho
festivalu. Potom budú práce pokračovať na terajšom parkovisku pred Centrom B, kde
vznikne nové hlavné námestie a v jeho susedstve spomínaný MAX. Tieto dve investičné
akcie sa svojim spôsobom dopĺňajú, lebo súčasťou námestia bude aj pevné multifunkčné
pódium s technickým zázemím nachádzajúce sa práve na vonkajšej stene obchodného
centra. Celá akcia by mala byť ukončená na jeseň roku 2012 dorobením malého námestia pri
evanjelickom kostole a vybudovaním novej mestskej tržnice.
Rokovanie MsZ v Myjave dňa 22. 4. 2010 v tomto znení:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Majetkové prevody
5. Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2009 a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu
6. Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2009
7. Koncepcia rozvoja kultúry
8. Spáva o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2009
9. Správa o činnosti Mestského hasičského zboru za rok 2009
10. Všeobecne záväzné nariadenie o určení miest na vylepovanie volebných plagátov
v meste Myjava počas volebných kampaní do volieb NR SR a komunálnych volieb
v roku 2010
11. Informácia o príprave 51. Medzinárodného folklórneho festivalu
Všetky kompletné materiály sú zverejnené dostupné v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Materiály na rokovanie MsZ, kde sú k preštudovaniu. Neskrátený záznam z rokovania si môžu
pozrieť občania aj na webe v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave - Záznam rokovania MsZ
Výsledky volieb do NR SR v Myjave
V sobotu 12. 6. 2010 sa o 22.00 hod. uzatvorili volebné miestnosti v slovenských obciach a
mestách a začalo sa spočítavanie hlasov voličov, ktorí sa zúčastnili tohoročných
parlamentných volieb. V desiatich volebných okrskoch mesta Myjava prišlo k volebným
urnám 5 666 voličov z celkového počtu 10 309, čím volebná účasť dosiahla hodnotu 54,96%.

Voľbu poštou realizovalo 14 voličov, ktorí o to vopred požiadali. Počet platných hlasov bol 5
593. Víťazom volieb v meste Myjava sa stala strana SMER SD, ktorá získala 41,62% hlasov
(2328 hl.) Nasleduje ju SDKÚ DS s počtom hlasov 970 a percentuálnym podielom 17,34%.
Tretia skončila SaS s 957 hlasmi - 17,11%. Štvrté miesto patrí SNS - 5,75%, 322 hlasov. Na
piatu priečku voliči posunuli ĽS HZDS - 5,45%, 305 hlasov. Dôveru u 207 voličov vzbudilo
KDH a jeho podiel tvorí 3,70%. Nasleduje ho SDĽ so 183 hlasmi, podiel 3,27%. Strana
MOST HÍD dokázala osloviť 77 ľudí - 1,37%, o 5 hlasov menej získala KSS - 1,28%.
Rokovanie MsZ v Myjave dňa 23. 6. 2010 v tomto znení:
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na druhý polrok 2010
2. Majetkové prevody
3. Návrh na I. úpravu rozpočtu Mesta Myjava
4. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok
2009
5. Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2009 a
správa o činnosti neziskových organizácií zriadených Mestom Myjava za rok 2009
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území mesta Myjava
7. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Myjava
o organizovaní spoločného stravovania
8. Informácia o investičných akciách mesta
9. Prehliadka mestských častí
Všetky kompletné materiály sú zverejnené dostupné v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Materiály na rokovanie MsZ, kde sú k preštudovaniu. Neskrátený záznam z rokovania si môžu
pozrieť občania aj na webe v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave - Záznam rokovania MsZ.
24. 6. 2010
Vyhlásenie obcí myjavského regiónu k finančnej situácií
Primátori a starostovia miest a obcí myjavského regiónu na čele s predsedom RZ ZMO
Pavlom Halabrínom na svojom rokovaní dňa 24. 6. 2010 prerokovali súčasnú ekonomickú
situáciu a jednoznačne skonštatovali, že súčasný príjem z podielových daní je 63 % oproti
rovnakému obdobiu minulého roka a je nižší ako v roku 2005. Situáciu zhoršil i nepriaznivý
vývoj vlastných príjmov z miestnych daní, poplatkov a prenájmov. Zároveň túto situáciu
komplikovala i skutočnosť, že sa samospráva aktívne zapojila do projektov podporovaných
zo zdrojov EÚ a štátu, čím sa prehĺbila zadlženosť a neskorým preplácaním z riadiacich
orgánov i výrazne zhoršila platobná schopnosť miest a obcí. Pritom sú to takmer posledné
investičné akcie realizované v regióne a ich zastavením sa výrazne zhorší situácia
v zamestnanosti obyvateľov.
Príjem z výnosu dane z príjmov FO za mesiac máj je 49% roku 2009 a 32% roku
2008 a za mesiac jún je 24% roku 2009 a 21% roku 2008. Táto situácia je neúnosná
a samospráva ďalej nebude schopná zabezpečovať základné povinnosti vyplývajúce
z originálnych kompetencií a ani prenesený výkon štátnej správy. Výsledkom bude nútená
správa miest a obcí, vypnuté osvetlenie, plné kontajnery a rozpadnutý systém služieb pre
obyvateľov, ktorý sa tvoril 20 rokov. Primátori a starostovia miest a obcí myjavského regiónu
vyzvali preto kompetentných, aby vo veľmi krátkom čase zabezpečili dofinancovanie
samosprávy za I. polrok 2010 a zabezpečili financovanie v II. polroku 2010 aspoň na úrovni
roku 2007. Primátori a starostovia nechceli zneužívať túto situáciu, ale upozornili na
neudržateľnú situáciu a neschopnosť plniť i základné zákonom stanovené povinnosti.
Rokovanie MsZ v Myjave dňa 23. 6. 2010 v tomto znení:
A. program rokovania MsZ v Myjave dňa 26. 8. 2010 v tomto znení:
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2010
5. Majetkové prevody
6. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2010
7. Informatívna správa o verejnom obstarávaní
8. Informatívna správa o prípravách mesta na hlasovanie v referende 18. 9. 2010
a o prípravách na voľby do orgánov samosprávy obcí 27. 11. 2010

9. Návrh na určenie úväzku primátora pre volebné obdobie 2010 – 2014
10. Návrh na určenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2010 – 2014
11. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu volených poslancov pre
jednotlivé volebné obvody
Všetky kompletné materiály sú zverejnené dostupné v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Materiály na rokovanie MsZ, kde sú k preštudovaniu. Neskrátený záznam z rokovania si
môžu pozrieť občania aj na webe v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave - Záznam rokovania
Rokovanie MsZ v Myjave dňa 23. 6. 2010 v tomto znení:
A. program rokovania MsZ v Myjave dňa 26. 8. 2010 v tomto znení:
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2010
5. Majetkové prevody
6. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2010
7. Informatívna správa o verejnom obstarávaní
8. Informatívna správa o prípravách mesta na hlasovanie v referende 18. 9. 2010
a o prípravách na voľby do orgánov samosprávy obcí 27. 11. 2010
9. Návrh na určenie úväzku primátora pre volebné obdobie 2010 – 2014
10. Návrh na určenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2010 – 2014
11. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu volených poslancov pre
jednotlivé volebné obvody

Všetky kompletné materiály sú zverejnené dostupné v sekcii Samospráva – MsZ v Myjave –
Materiály na rokovanie MsZ, kde sú k preštudovaniu. Neskrátený záznam z rokovania si môžu
pozrieť občania aj na webe v sekcii Samospráva – MsZ v Myjave – Záznam rokovania MsZ.
Rokovanie MsZ v Myjave dňa 23. 9. 2010 v tomto znení:
3. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Zariadenia opatrovateľskej služby
Hurbanova 621/13, Myjava
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb
a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v Zariadení
opatrovateľskej služby, “NEZÁBUDKA“ ,Hurbanova 621/13, Myjava
5. Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej
služby, „NEZÁBUDKA“, Hurbanova 621/13 , Myjava
Všetky kompletné materiály sú zverejnené dostupné v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Materiály na rokovanie MsZ, kde sú k preštudovaniu. Neskrátený záznam z rokovania si môžu
pozrieť občania aj na webe v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave - Záznam rokovania MsZ
Rokovanie MsZ v Myjave dňa 22. 11. 2010 v tomto znení: hlavné body
5. Návrh na II. zmenu rozpočtu Mesta Myjava v roku 2010
6. Východiská rozpočtu Mesta Myjava na rok 2011
7. Návrh Koncepcie rozvoja kultúry v meste Myjava
8. Pripomienky a dotazy občanov
9. Zhodnotenie vývoja Mesta Myjava vo volebnom období 2006 - 2010
Všetky kompletné materiály sú zverejnené dostupné v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Materiály na rokovanie MsZ, kde sú k preštudovaniu. Neskrátený záznam z rokovania si môžu
pozrieť občania aj na webe v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave - Záznam rokovania
Otvorená samospráva
28.10.2011 zverejnila Transparency International Slovensko (TIS) zrealizovala v tomto roku
projekt s názvom Otvorená samospráva 2010, v ktorom hodnotila rozsah protikorupčných
opatrení a kvalitu poskytovaných informácií zo strany miest a obcí. V prieskume, do ktorého
bolo vybraných 100 najväčších samospráv na Slovensku vrátane Myjavy, hodnotila agentúra
11 oblastí (od poskytovania informácií, podiel verejnosti na rozhodovaní a verejnom
obstarávaní cez personálnu politiku, prenájom bytov a majetku až po udeľovanie grantov a
dotácií) a 112 ukazovateľov (elektronické aukcie, verejné obstarávanie na webe, etické
kódexy zamestnancov a poslancov zastupiteľstva, majetkové priznania a pod.)
V celkovom hodnotení TIS skonštatovala, že z oslovených samospráv zapojených v
projekte až 82 zo 100 nedosiahlo ani polovicu maximálneho počtu bodov, čo
údajne dokazuje vlažný postoj samospráv k transparentnému fungovaniu. V celkovom
hodnotení Myjava obsadila 23. miesto zo 100, pričom dosiahla percentuálny podiel 45%.

Najlepšie dopadli mestá, ktoré nedávno prijali pravidlá transparentnosti alebo sa zapojili do
projektu Transparentné mesto. V prvej desiatke sa tak ocitli Šaľa (71%), Banská Bystrica
(70%), Martin (67%), Bratislava - Petržalka (65%), Rožňava (61%), Bratislava - Staré Mesto
(60%), Žilina (58%), Bratislava (57%), Košice (56%) a Považská Bystrica (52%). Naopak,
najhoršie dopadli napríklad Zlaté Moravce, Smižany, Krompachy, Detva, Bratislava Devínska Nová Ves, Šurany, Galanta, Sečovce, Bratislava - Vrakuňa a Trebišov s
percentuálnymi podielmi od 22 do 28%. Čo sa týka miest okolo Myjavy, takmer všetky
kopaničiarska metropola predbehla. Napríklad Stará Turá a Holíč dosiahli 36% (65. a 66.
miesto), Senica a Nové Mesto nad Váhom zhodne 41% (44. miesto), Piešťany 43% (34.
miesto), Skalica 33% (78. miesto) a Trenčín 42% (40. miesto).
Komunálne voľby 2010 v Myjave - výsledky
12.50 h - V sobotu 27. 11. 2010 sa o 20.00 h sa zatvorili volebné miestnosti vo viac ako 2900
slovenských mestách a obciach a začalo sa spočítavanie hlasov odovzdaných voličmi
kandidátom na primátorov, starostov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. V
Myjave podľa mestskej volebnej komisie prebiehali voľby v poriadku, bez organizačných či
iných problémov. V 10 volebných obvodoch mohli občania Myjavy voliť primátora a 19
poslancov mestského zastupiteľstva. Na primátora kandidoval len Pavel Halabrín (nezávislý),
o poslanecký mandát malo záujem 67 kandidátov
Primátor a noví poslanci zložili sľub
9. 12. 2010 sa o 17.00 h začalo hymnou Slovenskej republiky v sobášnej sieni na Mestskom
úrade v Myjave ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. Prítomní
hostia dostali na úvod od predsedu mestskej volebnej komisie Ing. Pavla Sadloňa komplexnú
informáciu o priebehu a výsledku komunálnych volieb. Následne do jeho rúk zložil svoj sľub
zvolený primátor Myjavy Pavel Halabrín, ktorý bol vo voľbách jediným kandidátom na tento
post. Poslanecký sľub primátorovi zložilo všetkých 19 mestských poslancov - 11 ich zostalo z
predchádzajúceho volebného obdobia, 8 poslancov je nových. Po tomto ceremoniáli poslanci
na návrh primátora schválili zloženie 3-člennej mandátovej komisie (Viera Dugová, Ing.
Alžbeta Smetanová, MUDr. Jozef Markovič), predsedov komisií Mestského zastupiteľstva vo
volebnom období 2010 - 2014, sobášiacich a napokon aj členov komisie na podávanie
oznámania funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov primátora Myjavy a
poslancov Mestského zastupiteľstva Myjava. Poslanci majú za povinnosť svoje majetkové
priznania odovzdať už do 8. januára 2011.
Rokovanie MsZ v Myjave dňa 15. 12. 2010 v tomto znení:
4. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2011
5. Návrh Štatútu mesta Myjava
6. Návrh rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Myjave
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o dani
z nehnuteľnosti
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o miestnej dani za
predajné automaty
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava a o miestnej dani za
nevýherné hracie prístroje
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
12. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o dani
za umiestnenie jadrového zariadenia
13. Návrh Zásad Mesta Myjava na poskytovanie peňažného príspevku na
úhradu dane za garáž pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu

osobným motorovým vozidlom
14. Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2011,2012,2013
a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
15. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Myjavy
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov dieťaťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach
v pôsobnosti Mesta Myjava
16. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Myjavy
o výške príspevku na nákup potravín na jedno jedlo v školských zariadeniach
v pôsobnosti Mesta Myjava
17. Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva
18. Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2011
Všetky kompletné materiály sú zverejnené dostupné v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Materiály na rokovanie MsZ, kde sú k preštudovaniu. Neskrátený záznam z rokovania si môžu
pozrieť občania aj na webe v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave - Záznam rokovania MsZ
MsZ v Myjave
16. 12. 2010 sa o 15.00 h uskutočnilo na Mestskom úrade v Myjave prvé pracovné
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave v novom zložení po novembrových
komunálnych voľbách. Program rokovania tvorilo 21 bodov, väčšina z nich sa týkala
aktualizovaných vydaní VZN, ktoré budú platiť od nového roka, dodatkov a programového
rozpočtu mesta Myjava na roky 2011 - 2013. Poslanci sa tiež zaoberali návrhom Štatútu
mesta Myjava, ktorý miestna samospráva zosúladila s novelizovaným zákonom č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení a ktorý po vojdení do platnosti bude aktualizovaný aj na našej
webovej stránke. V úzkom súvise so štatútom mesta bol aj rokovací poriadok Mestského
zastupiteľstva, ktorý poslanci schválili a tiež zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
Mestského zastupiteľstva v Myjave. Podľa týchto zásad prináleží každému poslancovi
odmena vo výške 17,- € za každé rokovanie zastupiteľstva, členom komisií 4,- € za každé
zasadnutie komisie a predsedovi komisie 7,- €. Štyria poslanci sa svojho nároku na odmenu
priamo na rokovaní vzdali. Čo bude občanov Myjavy asi najviac zaujímať je aktualizované
vydanie Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti, kde poslanci schválili
10% zvýšenie tejto dane pre občanov i podnikateľov na rok 2011. Tento nárast zrejme
najviac pocítia podnikateľské subjekty, na občanov to veľký dopad mať nebude, nakoľko pri
výmere bytu okolo 70 metrov štvorcových sa daň ročne zvýši zhruba o 1,5 €. Schválené
zvýšenie podľa prepočtov prinesie do mestského rozpočtu sumu asi 100 000,- €. Pri
ostatných VZN týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov zostali sadzby nezmenené, na
rokovanie zastupiteľstva boli predložené ich aktualizované vydania najmä kvôli zosúladeniu
textácie s platnou legislatívou SR. V ďalšom programe rokovania Mestské zastupiteľstvo
odsúhlasilo plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2011, rozpočet mesta Myjava na roky
2011 - 2013, zloženie komisií Mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2010 - 2014 a
návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2011.
MsZ v M y j a v e p r e r o k o v a l o Návrh na členov komisie
A. Komisiu pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta v tomto
zložení :
1. Martin Mareček predseda 2. Ing. Jaroslav Krč-Šebera podpredseda 3. Ing. Peter Valúch 4.
RNDr. Eva Gálová 5. Ing. Alžbeta Smetanová. 6. Milan Báto, 7. Rastislav Eliáš. 8. Lic.
Roman Vajaš, 9. Pavol Balvirčák, 10. Ing. Pavol Horeš, 11. JUDr. Vladimír Polák
B. Komisiu výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta v tomto zložení :
1. Branislav Havlík predseda, 2. Milan Duga podpredseda, 3. Ing. CSc. Jaroslav Kulíšek, 4.
Ing. Vladimír Tóth, 5. Ing. Vladislav Petráš, 6. Ing. Fedor Siváček, 7. Ing. Ján Londák, 8. Ing.
Martin Podmajerský,9. Bc. Peter Svitek, 10. Ing. Ján Kurtiš, 1. RNDr. Jana Camacho
C. Komisiu kultúry v tomto zložení: 1. Mgr. Viera Feriancová predseda, 2. Viera Dugová
podpredseda, 3. Ing. Elena Vránová, 4. Mgr. Erika Matulová, 5. Mgr. Jaroslava Mišiaková, 6.,
Mgr. Blanka Landová, 7. Jaroslav Viselka, 8. Ing. Branislav Borsuk, 9. Mgr. Martin Pražienka

D. komisiu športu v tomto zložení: Ing. Stanislav Tomič predseda, 2. MUDr. Milan Mokoš
podpredseda, 3. Pavol Talčík, 4. Ing. Peter Halabrín, 5. Ľubomír Rezbárik, 6. Mgr. Jaroslav
Foltín, 7. Mgr. Anna Hermanová, 8. Mgr. Ľubomír Eliáš, 9. Radovan Pobočík.
E. Komisiu pre sociálne veci a zdravotníctvo v tomto zložení: 1. Ing. Alžbeta Smetanová
predseda, MUDr. Jozef Markovič podpredseda,1. Bc. Danica Holičová, 2. MUDr. Henrich
Gašparík, 3. Mgr. Marta Turanová, 4. Mgr. Anna Stančíková, 5. Pavlína Heráková, 6.
Miroslav Zeman, 7. Mgr. Ingrid Žabková, 8. Anna Chovancová, 9. Jarmila Majtánová.
F. Komisiu školstva a mládeže v tomto zložení : 1. Mgr. Eva Čmelová predseda, 2.
Marián Cáfal podpredseda, 3. Mgr. Alžbeta Pagáčiková, 4. PaedDr. Danka Michálková, 5.
PaedDr. Jana Rojková, 6. Drahuša Londáková, 7. Mgr. Iveta Vachulová, 8. Ing. Mgr. Alena
Palková, 9. Mgr. Anna Turanová, 10. Mgr. Zdenka Bunčiaková,11. Miroslava Kováčová.
Všetky kompletné materiály sú zverejnené dostupné v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Materiály na rokovanie MsZ, kde sú k preštudovaniu

Duchovný a náboženský život v meste Myjava
Údaje o počte veriacich v Myjave v priebehu dejín
1788 1821 1842 1900 1921 1933 1944 1948 1991 2001
Počet
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–
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–

–

–
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–
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–

–
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45

–
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Údaje v zátvorkách sú približné, pre lepšiu orientáciu.
1788, 1821 - zdroj: kniha Myjava; údaje sú len za Myjavu, bez Turej Lúky
1842 - zdroj: celouhorský schematizmus; údaje sú len za Myjavu,
1900 - zdroj: J.Bodnár, Myjava, 1911
v nasledujúcich rokoch sú údaje z Myjavy a Turej Lúky sčítané
1921 - zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky - Statistický lexikon v republike
Československej
1933, 44, 48 - zdroj: Schematismus vener.cleri A.A.Tyrn., SSV 1933,44,48
od r.1980 je Turá Lúka územnoprávne začlenená do mesta Myjava, štatistické údaje sa už
osve nevyhodnocujú
1991, 2001 - zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Evanjelický cirkevný zbor v Myjave
Ev. a. v. cirkevný zbor v Myjave patrí od svojho založenia, ktoré je totožné so založením
mesta Myjavy k najväčším cirkevným zborom nielen terajšieho Myjavského seniorátu, ale i
celej evanjelickej cirkvi na Slovensku. Počtom duší okolo 6.000 členov, bývajúcich v meste
Myjava ako i vo všetkých 112 usadlostiach kopaníc, ktoré pôvodne tvorili tzv. Veľkú Myjavu.
V zbore sú rôzne duchovné aktivity detí, dorastu, spoločenstiev evanjelickej mládeže i
dospelých ako napríklad detské besiedky v meste i na kopaniciach, stretnutia ČAMP (čulí a
mladí priatelia – väčšinou nepokrstené deti z tzv. sekularizovaných rodín), náboženská
výchova na všetkých ZŠ i SŠ mesta, stretnutia Spoločenstva evanjelickej mládeže, rôzne
vnútromisijné podujatia, napr: Pro Christ, ekumenická Kresťanská akadémia, koncerty vážnej
hudby v kostole a iné.
Zbor má Cirkevné centrum voľného času, ktoré je orientované na školské aktivity detí a
mládeže vo voľnom čase, počas školského roka a prázdnin. Čulý cirkevný život teda
prebieha ako v meste, kde je sídlo cirkevného zboru, tak i vo všetkých kopaniciach
združených okolo Zborových domov v Brestovci, Strarej Myjave, Poriadí, Rudníku, Jablonke
a Polianke.
Mgr. Samuel Mišiak, PhD. − predsedajúci zborový farár, Mgr. Jaroslava Mišiaková − zborová
farárka, Mgr. Monika Černeková − námestná farárka na mieste zborovej kaplánky, zborová
dozorkyňa: Ing. Viera Pániková, kantori: Dušana Adamcová, Marek Mišiak; nepravidelne
Brestovec, Stará Myjava, Poriadie, Rudník, Jablonka, Polianka, 18:00 nemocnica 1. nedeľa,
18:00/18:30 DD posledná nedeľa v mesiaci (MYS)
Ev. a. v. farský úrad, Turá Lúka, Mgr. Iveta Vachulová − zborová farárka; zborová
dozorkyňa: Anna Hornáková; kantor: Vladimír Výdurek;
Požehnanie turolúckeho kostola
V nedeľu 26. 9. 2010 sa o 15.00 hod. v miestnej časti Turá Lúka uskutočnilo slávnostné
požehnanie zrekonštruovaného Kostola sv. Jána Nepomuckého. Ten bol dlhé roky v zlom
technickom stave a v tomto roku sa konečne dočkal svojej obnovy. Najstaršia sakrálna
pamiatka v meste, ktorej vznik sa datuje do roku 1610, dostala po vyhotovení statických
posudkov a vyjadreniach pamiatkového a arcibiskupského úradu nový krov, strechu a
vynovený interiér. V kostole, ktorý v tomto roku oslavuje svoje 400. výročie, pribudol aj nový
oltár s relikviou blahoslavenej sestry Zdenky. Slávnostnú omšu tak odslúžil myjavský
katolícky farár Miloš Kohútek. Na omši sa okrem veriacich zúčastnili aj miestni podnikatelia,
sponzori, darcovia a všetci tí, ktorí pri oprave kostola pomáhali. Farár Kohútek im za ich
pomoc odovzdal požehnanie od pápeža Benedikta XVI.
29. 11. 2010 sa začali Adventné koncerty
Počas štyroch adventných nedieľ usporiadal Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave
tradičné adventné koncerty, ktoré sa konali vždy o 17.00 h v evanjelickom chráme Božom v
Myjave. Ako prvý sa divákom v nedeľu 29. 11. predstavil Marek Mišiak s hosťami. Druhá
adventná nedeľa (5. 12.) patrila detskému súboru Iskierka z Brezovej p. Bradlom a deťom
a mládeže E.C.A.V. v Myjave. Tretia (12. 12.) zasa sláčikovému kvartetu Bratislava.
Koncertné pásmo uzatvorilo na štvrtú adventnú nedeľu 18. 12. Československé Komorní
duo.

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Myjava
Spoločenstvo katolíkov tvorí na Myjave asi 14% minoritu.Väčšina z nich sa na Myjavu
prisťahovala v priebehu 20. storočia z rôznych častí Slovenska či Moravy. Sú tu však aj
starobylé katolícke rodiny, ktorých myjavské korene siahajú až do 18. storočia.
Veriaci, napriek rôznorodosti v pôvode a tradíciách, tvoria živú komunitu v rámci farského
spoločenstva. Prejavuje sa to v aktívnej účasti na bohoslužbách, v aktivitách detí, mládeže a
dospelých i v rámci vzťahov jednotlivcov a rodín. Sväté omše obohacujú svojou činnosťou tri
spevokoly: spevokol dospelých, vedený pánom Jozefom Molekom, spieva najmä pri
významnejších sviatkoch a slávnostiach, mládežnícky spevokol, ktorého aktivita je
podmienená prítomnosťou študentov, ktorí sú cez týždeň mimo Myjavy a spieva častejšie
v nedele, detský spevokol, ktorý spieva v stredu pri detských svätých omšiach
Bližšie informácie na www.fara.sk/myjava

Počasie v meste Myjava
Počasie v Myjave v roku 2010 sa vyznačovalo nadpriemernými ročnými úhrnnými zrážkami.
Najvyššie úhrnné zrážky boli v máji 223,6 mm/ m2, najnižšie úhrnné zrážky boli v októbri 24
mm/ m2,
Najvyššia teplota bola nameraná v júli 34,7 stupňov a najnižšia v januári -20,6°C.
ROK 2010
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. TEPLOTA v st. Celzia
MIN. TEPLOTA v st. Celzia
PRIEMERNÁ TEPLOTA

PRIEMER. HOD.
1

2

69,5
4,2
-20,6
-8,2

5

6

43,0

18,1 48,4 223,6

10,7

19,2 24,5

23,7

-14,7 -13,2 -5,8
-2,0

3

3,0

4

9,4

7

8

9

10

11

12

97,3

97,3 144,6 120,8

24,4

54,8

66,2

84,0 1092,0

29,7

34,7

28,6

22,9

17,0

18,7

11,7

20,5

3,7

7,0

7,2

4,9

1,8

-5,7

-8,9 -18,7

-5,3

13,7

18,4

21,0

16,8

12,4

5,7

4,9

-3,5

7,6

V uvedených tabuľkách sú uvedené záznamy úhrnných zrážok, maximálnych a
minimálnych teplôt počínajúc rokom 1988 až 2009.
ROK 2009
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. TEPLOTA v st. Celzia
MIN. TEPLOTA v st. Celzia
PRIEMERNÁ TEPLOTA

PRIEMER. HOD.
1
34,1

2

3

4

112,7 111,6

4,4

5

6

7

8

9

10

11

12

66,8 173,9

95,3

29,6

26,1

76,5

69,6

66,2

72,2

27,8

32,4

32,3

28,1

23,4

15,5

11,1

21,5

-3,5 -22,6

-3,8

6,8

9,9

17,3 24,2

29,1

-17,2

-14,7

-6,5 -0,2

1,7

3,4

7,4

7,9

4,7

-5,9

-5,2

-2,4

5,4 12,0

14,8

16,3

19,9

20,1

16,4

8,8

6,0

-5,8

ROK 2008
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ

3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35,3

51,8 31,2

37,2

28,2

91,2

97,5

49,0

21,9

25,9

48,3

46,2

20,1

9,6

23,1

12,1

18,2

17,0 22,0

29,5

33,5

31,2

32,1

31,6

20,2

MIN. TEPLOTA v st. Celzia

-11,3

-12,6

-6,2 -2,1

2,6

5,7

6,7

6,7

1,6

0,0

0,4

2,8

5,4 10,0

16,1

19,6

19,0

19,4

16,6

10,1

8

PRIEMERNÁ TEPLOTA

-8,6 -11,4
5,8

-0,9

ROK 2007
MESIAC

8,9
PRIEMERNÉ
HODNOTY

36,9

MAX. TEPLOTA v st. Celzia

-2,4

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

73,0

44,9

65,4

1,5

51,4

59,9

38,0

44,1 138,0

41,9

59,9

31,3

54,1

MAX. TEPLOTA v st. Celzia

12,4

12,6

19,6 25,1

30,3

32,5

37,7

32,5

22,0

13,6

9,1

22,7

MIN. TEPLOTA v st. Celzia

-13,2

-2,1

-0,4 -0,3

-2,1

6,4

5,7

6,7

1,7

-0,3

-7,2

-7,8

-0,4

5,3

9,6 12,4

14,1

19,5

21,7

19,6

13,1

10,9

3,2

0,7

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

PRIEMERNÁ TEPLOTA

MESIAC

3

4

600,6

10,3
PRIEMERNÉ
HODNOTY

ZRÁŽKY ÚHRNNÉ

24,4

939,0

703,4

-1,1
10,8
PRIEMERNÉ
HODNOTY

ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. TEPLOTA v st. Celzia

60,7

68,2

82,7 91,2

98,0

73,8

3,2 136,7

4,6

17,3

63,2

23,5

60,3

3,6

10,3

14,7 24,8

24,2

34,2

34,2

30,2

26,5

23,9

16,2

16,4

21,6

MIN. TEPLOTA v st. Celzia

-24,2

-18,2

-9,2 -0,3

-2,1

6,4

5,7

6,7

1,7

-0,3

-7,2

-7,8

-4,1

PRIEMERNÁ TEPLOTA

-10,3

-4,0

2,8 12,3

11,1

20,3

20,0

18,5

14,1

11,8

4,5

4,3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57,6

85,7

12,1 70,4

49,3

36,0

62,4 125,1

26,5

17,0

44,0 101,4

57,3

9,9

4,0

16,6 21,6

31,4

29,0

33,3

30,1

28,0

23,5

13,5

8,7

20,8

-16,4 -19,6 -3,3

-0,3

3,9

8,2

7,2

5,2

-2,0 -11,5

-9,8

-4,4

15,6

16,5

20,8

18,7

16,6

10,8

-0,6

5

8

9

ROK 2005
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. TEPLOTA v st. Celzia
MIN. TEPLOTA v st. Celzia
PRIEMERNÁ TEPLOTA

-14,6
-2,4

-6,2

3

-1,5

9,2

3

4

1,0

ROK 2004
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. TEPLOTA v st. Celzia
MIN. TEPLOTA v st. Celzia
PRIEMERNÁ TEPLOTA

2

6

7

10

11

12

69,7

60,7 23,0

47,5 150,7

61,4

27,2 44.4

52,3

64,4

27,9

59,6

14,2

21,1 22,5

23,5

27,0

31,2

30,6

26,4

20,5

16,2

7,1

20,5

-14,2 -12,6 -2,1

2,5

6,4

8,7

6,6

2,2

-0,9

-6,2 -10,0

-3,2

13,0

16,7

20,0

18,6

14,3

9,8

6,1
-6,6

0,0

4,3 10,2

5,0

-1,5

1

2

63,6

7,5

MAX. TEPLOTA v st. Celzia -15,5

ZRÁŽKY ÚHRNNÉ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7,1 33,8

3

43,7

35,9

69,0

13,5

26,6

53,2

35,8

53,0

36,9

-14,4

-7,8 -6,9

0,6

8,0

8,7

9,2

3,7

-7,5

-3,6 -14,6

-3,3

6,4

18,4 24,4

29,4

32,0

33,2

35,5

28,5

23,0

16,0

8,3

21,9

-4,1

-4,0

5,3

8,8

15,0

20,0

21,0

22,4

16,1

7,8

6,2

-3,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ZRÁŽKY ÚHRNNÉ

25,4

73,3

26,3 40,2

37,7

76,7 112,0

99,3

45,2 112,3

61,4

51,9

63,5

MAX. tep. v st. Cel.

13,2

12,9

18,5 19,2

27,0

32,5

32,2

28,5

26,4

17,0

19,5

8,8

21,3

-20,4

-6,2

-2,7 -5,9

4,4

4,8

8,4

12,0

0,5

-0,9

-3,4 -14,3

-2,0

-3,6

3,4

7,9

6,7

15,7

18,7

20,3

20,3

13,5

8,1

8,1

-2,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18,4

35,7

85,5 48,4

26,6

47,4 136,1

23,2 141,6

12,5

54,6

79,3

59,1

7,3

14,5

16,0 23,7

26,0

28,0

33,0

30,8

21,7

23,8

10,8

3,5

19,9

-14,0

-14,4

-2,7 -5,1

2,4

3,5

9,8

6,3

5,7

1,8

-7,2 -21,2

-2,9

-3,4

0,0

6,7

9,3

14,2

15,8

21,4

18,6

13,7

12,8

2

3

PRIEMERNÁ TEPLOTA
ROK 2002
MESIAC

MIN. tep v st. Cel.
PRIEMERNÁ tep
ROK 2001
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. tep. v st. Cel.
MIN. tep v st. Cel.
PRIEMERNÁ tep

1,8

-8,9

ROK 2000
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. tep. v st. Cel.
MIN. tep v st. Cel.
PRIEMERNÁ tep

1
60,3

5

6

7

8

9

10

11

12

40,2

84,5

23,7

51,8

38,0

85,3

60,1

57,2
22,4

15,6 26,2

28,2

34,2

30,3

34,7

26,2

24,1

16,5

9,8

-5,8

-6,5 -4,0

2,4

4,5

4,8

9,7

4,5

2,7

-1,9

-8,3

-3,3

4,3

4,6 11,1

15,3

19,4

17,6

22,2

15,4

13,4

7,3

0,8

5

ROK 1999
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. tep. v st. Cel.
MIN. tep v st. Cel.
PRIEMERNÁ tep

3

4

MESIAC

-1,1

1

2

6

7

8

9

10

11

12

74,3

43,7 60,7

37,2 229,8

99,6

31,0

29,4

27,2

48,9

64,1

63,9

7,4

9,8

19,2 19,9

28,5

32,0

30,7

27,8

22,0

14,5

10,3

20,7

-12,2

-14,0

-4,0 -2,0

2,7

4,9

9,6

5,9

7,8

-3,0

-6,6 -15,0

-2,2

-2,4

-2,1

7,6

9,0

15,6

15,6

20,8

18,3

17,8

9,5

4,0

-2,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ROK 1998

744,0

10,7
PRIEMERNÉ
HODNOTY

20,4

26,2

768,4

8,5
PRIEMERNÉ
HODNOTY

41,2

14,3

825,2

9,7
PRIEMERNÉ
HODNOTY

4

8,4

479,6

9,3
PRIEMERNÉ
HODNOTY

53,2 132,4 16,1

-15,0

715,6

8,7
PRIEMERNÉ
HODNOTY

7,4

MIN. TEPLOTA v st. Celzia

744,8

8,2
PRIEMERNÉ
HODNOTY

1

ROK 2003
MESIAC

8,8
PRIEMERNÉ
HODNOTY

71,2
-19,2

783,4

830,2

9,3
PRIEMERNÉ
HODNOTY

ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. tep. v st. Cel.
MIN. tep v st. Cel.
PRIEMERNÁ tep

25,6

4,3

25,6 50,1

15,0

82,9

63,4

23,6 181,1 173,7

28,4

28,9

58,6

12,0

16,0

17,0 21,2

26,6

33,2

32,6

33,2

30,7

17,4

12,3

6,0

21,5

-13,0

-19,0

-7,5 -0,5

-0,3

7,2

5,6

5,7

4,1

-0,4

-9,5 -19,0

-3,9

-0,5

-1,5

4,8 10,4

13,2

20,2

19,1

19,5

17,4

8,5

1,4

-6,5

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20,0

39,8

30,3 39,8

71,5

72,1 232,7

26,6

33,9

30,7 107,7

38,6

62,0

5,0

12,2

14,3 17,8

28,0

30,8

27,7

28,2

27,0

21,2

16,2

9,4

9,4

-13,2

-11,9

-8,4 -5,2

4,4

3,7

9,8

10,5

0,8

-7,6

-6,0

-8,6

-2,6

-4,1

0,1

16,2

17,3

18,8

19,4

13,9

6,8

5,1

0,4

5

6

7

ROK 1997
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. tep. v st. Cel.
MIN. tep v st. Cel.
PRIEMERNÁ tep

3

3,0

6,3

3

4

ROK 1996
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. tep. v st. Cel.
MIN. tep v st. Cel.
PRIEMERNÁ tep

2

8

9

10

11

12

46,9

49,1 49,7

75,7 109,0

61,4 125,3

91,9

53,5

25,6

24,6

64,1

6,5

11,5 22,8

25,2

30,7

28,0

29,0

22,5

19,1

16,0

4,0

18,6

-17,6 -16,2 -5,4

3,6

5,1

5,5

8,0

4,0

-1,3

-5,4 -20,8

-4,7

14,4

17,9

16,8

18,5

13,3

8,9

8

7,4
-4,3

-5,6

-2,4

8,7

3

5,3

-8,4

ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. tep. v st. Cel.
MIN. tep v st. Cel.
PRIEMERNÁ tep

1

2

4

5

6

7

9

10

11

12

41,7

64,4 61,9

80,7

89,3

44,4

65,8 120,9

3,1

44,5

56,0

61,7

8,0

11,5

17,3 25,6

26,7

27,4

31,0

30,0

22,4

11,8

5,6

20,2

-17,0

-5,0

-3,3 -2,6

-0,6

6,0

10,0

6,4

3,9

-1,8 -11,0 -11,2

-2,2

-4,5

3,3

7,0 11,5

13,1

16,7

20,5

18,2

14,2

10,3

0,4

-2,8

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

29,2

60,7

84,0 30,4

55,1 118,0

93,4

87,7

37,4

66,6

36,2 102,8

66,8

7,8

18,5 24,1

28,3

29,3

29,5

33,6

26,6

21,0

11,2

8,0

20,8

-12,1 -10,0 -4,8

5,3

3,3

4,2

5,7

0,1

-1,7

-9,5

-4,6

-3,4

16,8

16,3

16,9

19,7

13,4

9,7

0,9

1,7

ROK 1993
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. tep. v st. Cel.
MIN. tep v st. Cel.
PRIEMERNÁ tep

12,0
-16,5
-2,3

-2,2

3

4,3

4

9,7

ROK 1992
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. tep. v st. Cel.
MIN. tep v st. Cel.
PRIEMERNÁ tep

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,8

90,8

16,7

8,3

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,5

7,7

3,4

-10,7

-7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,7 -12,2

-2,8

-1,2

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

ROK 1991
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. tep. v st. Cel.
MIN. tep v st. Cel.
PRIEMERNÁ tep

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21,8

24,8 28,2

79,1

63,8

28,2

32,1

39,3

22,3

82,9

80,7

42,5

20,2 18,3

20,6

28,6

32,5

30,5

26,8

23,4

10,6

3,3

19,4

5,1

6,4

7,2

1,8

-6,2

-4,8 -17,8

-4,4

16,9

19,5

18,9

14,3

8,6

8,9

8,7
-18,1

-3,6

-4,7

-1,4 -4,4 O,1
9,4

7,0

3

20,6

2,9

-7,3

ROK 1990
MESIAC

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,8

49,9

12,9 93,0

27,0

68,0

51,8

10,5

81,2

46,1

84,1

37,1

47,0

MAX. tep. v st. Cel.

8,2

15,2

19,9 19,4

24,9

30,9

32,5

31,7

24,8

21,9

11,5

5,0

20,5

-11,0

-5,2

-3,1 -2,7

-2,4 -11,5

-1,5

-1,4

5,0

PRIEMERNÁ tep

ROK 1989

8,4

8,4

2,0

2,0

6,3

8,2

2,6

-2,7

13,5

16,5

19,4

20,0

13,7

9,6

4,6

-3,3

552,5

8,5
PRIEMERNÉ
HODNOTY

ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MIN. tep v st. Cel.

216,8

0,3
PRIEMERNÉ
HODNOTY

6,8
-16,1

868,3

8,7
PRIEMERNÉ
HODNOTY

1

-2,3

801,8

9,0
PRIEMERNÉ
HODNOTY

34,7

4,9

832,8

6,9
PRIEMERNÉ
HODNOTY

67,4

24,5

805,7

8,6
PRIEMERNÉ
HODNOTY

1

ROK 1995
MESIAC

8,8
PRIEMERNÉ
HODNOTY

56,0
-16,0

761,2

610,4

9,5
PRIEMERNÉ
HODNOTY

MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. tep. v st. Cel.
MIN. tep v st. Cel.
PRIEMERNÁ tep

1

2

21,0

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

44,4

25,6 41,5

30,2

52,1

46,1

75,6

29,3

24,7

44,5

21,7

38,1

21,5

15,0

12,0

21,5

7,0

14,0

22,0 23,0

27,0

27,0

30,0

32,0

27,0

-6,0

-4,5

-2,0 -2,5

3,0

4,0

4,5

7,5

5,0

0,5

4,8

10,0 10,3

15,0

15,5

17,3

19,8

16,0

-0,5 -12,0 -13,5
10,5

1,5

-0,8

11

12

ROK 1988
MESIAC
ZRÁŽKY ÚHRNNÉ
MAX. tep. v st. Cel.
MIN. tep v st. Cel.
PRIEMERNÁ tep

1

2

4

5

6

7

8

9

10

36,4

84,1

77,7 19,2

3

54,8

81,1

30,3

55,8

63,4

22,1

9,5

11,0

14,0 21,0

26,0

30,0

35,0

35,5

25,0

20,0

-6,0

-9,5

-7,0 -2,5

1,8

0,8

3,5

9,3

2,0

6,0

7,0

5,5

5,0

14,0

18,0

21,0

20,5

15,0

35,5 103,6

-1,4
10,0
PRIEMERNÉ
HODNOTY
55,3

9,0

20,3

-5,5 -14,0 -12,0

-2,6

7,3

8,0
-3,0

-1,5

494,8

8,9

Kultúrny a spoločenský život v meste Myjava
Kultúrny a spoločenský život na Myjave svojou bohatosťou, kvalitou a obsažnosťou je daný
počtom organizácii, spolkov a súborov na území mesta. V neposlednom rade je to činnosť
Domu kultúry Samka Dudíka.
Kultúrny dom v Myjave nesie meno slávneho myjavského primáša Samka Dudíka, ktorého
busta sa nachádza aj vo foyeri kultúrneho domu. Je dôstojným stánkom kultúry a poskytuje
kompletné zázemie pre akýkoľvek druh spoločenského podujatia. Konajú sa tu divadelné
predstavenia, festivaly, tanečné vystúpenia, koncerty, besedy, konferencie, súťaže, výstavy,
workshopy, plesy a samozrejme pravidelné premietania filmov. Kultúrny dom Samka Dudíka
má k dispozícií hlavnú sálu so 600 miestami na sedenie, s modernou osvetľovacou a
zvukovou technikou, spoločenskú sálu určenú na výstavy rôzneho druhu či besedy aj VIP
salónik.
29.1.2010 RND
Prvé divadelné predstavenie v KD SD sa uskutočnilo 29.1.2010, keď svojím najnovším
predstavením "Mám okno“, sa predstavilo Radošinské Naivné divadlo. Radošinci nesklamali
a vypredané hľadisko ich v závere odmenilo skandovaným potleskom.
10.3.2010 Mesiac knihy
Každoročne na začiatku marca sa koná v Dome kultúry Samka Dudíka, stretnutie
s myjavskými autormi. V tomto roku to bolo s autormi Oľgou Čechovou, Zdenkou Mahajovou,
Ruženou Šípkovou a Lukášom Krč Turbom.
Deň Rómov
7.4.2010 Osveta myjavských Rómov v spolupráci s Mestom Myjava pripravila v komunitnom
centre Deň rómskych špecialít. Vedúca komunitného centra p. Pavlína Heráková
predstavovala a osobne pripravovala tradičné skromné Rómske špeciality. Pri tom im
spievali a tancovali členovia súboru Khamoro.
10.- 11. 4. 2010 "Dni slivovice"
Mesto Myjava v miestnej časti Turá Lúka - Gazdovský dvor stalo dejiskom medzinárodnej
konferencie "Dni slivovice", ktorú v rámci projektu cezhraničnej spolupráce "Tradice lidových
pálenic na moravsko-slovenském pomezí" pripravilo Centrum tradičnej kultúry v Myjave
(CTK) v spolupráci so Slováckym múzeom v Uherském Hradišti, obcou Vlčnov,
Trenčianskym múzeom, Mestom Myjava a neziskovou organizáciou Rozvoj cestovného
ruchu myjavských kopaníc. Súčasťou podujatia bola výstava "Ako tečú pesničky". Rozmerné
výstavné panely lemovali celý areál Gazdovského dvora a dokumentovali výrobu liehovín v
Trenčianskom kraji.. Prítomných divákov vítala riaditeľka CTK Mgr. Viera Feriancová. Na
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otvorení konferencie boli prítomní napríklad aj Juraj Hamar, nový riaditeľ SĽUK-u a Ing.
Marta Šajbidorová, vedúca Odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja
K páleniu slivovice alebo si vypočuli vybrané veselé state z diel Zuzky Zgurišky v
podaní manželov Cáfalovcov. So "Zábojmi" tu vystúpila domáca folklórna skupina Kýčer a
Viera Feriancová krstila novú výpravnú publikáciu s názvom "Slivovica a jej miesto v živote
starích Mijafcov".. Táto kniha bola vydaná v rámci spomínaného projektu cezhraničnej
spolupráce a je nepredajná. Dvaja skúsený degustátori hodnotili vzorky prinesených vzoriek.
Tí ku každej skontrolovanej vzorke vystavili majiteľovi certifikát o jej kvalite.
O dobrú náladu v programe plnom zábavy, humoru a recesie sa ďalej predstavili
členovia divadelného spolku J. M. Hurbana z Brezovej pod Bradlom, "zahraniční" odborníci
na slivovicu Dr. Helmut Schnaps z Hamburgu a Henrzych Otiepkowicz zo Zakopaneho, ĽH
Petra Obucha a ďalší účinkujúci zo Slovenska i Moravy. Podujatie poznačilo chladné a
upršané počasie, ale i napriek tomu navštívili podujatie stovky návštevníkov.
30.4.2010, Dychová hudba Myjavci
Dychová hudba Myjavci oslávila svoje 70. narodeniny slávnostným koncertom v Dome
kultúry Samka Dudíka. S ,,Myjavcami“ účinkovali aj hostia – dychové hudby Hradišťanka
(SK), Mofem (HU) a Veselané (CZ). Po koncerte sa všetci zabavili na ľudovej veselici.
17. 6. 2010,Múzeum SNR
Výstava Myjava v Amerike autentickými dokumentmi, fotografiami a textom priblížila začiatky
najväčšieho sídla myjavských vysťahovalcov v Amerike, mestečka Little Falls v štáte New
York, ktoré pre veľký počet Myjavčanov dostalo prezývku aj „Myjava v Amerike.“
17. 6. 2010 - 20. 6. 2010, MFF MYJAVA 2010
Festival zorganizovalo Mesto Myjava v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom,
Centrom tradičnej kultúry v Myjave, SNM – Múzeom SNR v Myjave a s finančným prispením
Ministerstva kultúry SR.
Predstavili sa súbory a sólisti z myjavského regiónu, Záhoria, Južnej Moravy, Považia, ale aj
z Nitry, Bratislavy, Liptovského Mikuláša a ďalší. Zo zahraničných krajín mali mať svoje
zastúpenie Česká republika, Maďarsko, Ukrajina, Turecko, Španielsko a Južná Kórea. V
tomto roku bolo so zahraničnými súbormi oveľa viac starostí, ako v minulosti. Pôvodné
zloženie cudzokrajných folkloristov malo byť celkom iné, ako nakoniec bolo... Ako prví
odriekli svoju účasť Španieli, druhí v poradí kvôli vízam vypadli Ukrajinci. Starosti
s cestovnými dokladmi mali aj Turci a hoci mesto s ambasádou v Ankare živo komunikovalo,
nepodarilo sa ani im vybaviť potrebné náležitosti včas... Náhradou mali byť exotické
Kapverdské ostrovy, ktoré nakoniec pre neplatné pasy nepricestovali. Festivalu je členom
celosvetovej folkloristickej organizácie C.I.O.F.F. (Conseil International des Organisations de
Festivals de Folklore et d'Arts. Počas troch dní bolo predaných 8876 vstupeniek. Najväčšia
návšteva bola v sobotu 6437 ľudí. Na festivale sa zúčastnilo vyše tisíc účinkujúcich.
Počas štyroch dní sa prezentovalo vyše 40 programov – výstav, tanečných
a hudobných vystúpení, veľkých choreografií, divadelných predstavení, súťaží
a nescénických programov.
Piatkový otvárací ceremoniál bol tento rok v réžií troch
domácich jubilujúcich súborov – Kopaničiar, Kopa a Kýčer. V závere otváracieho programu
spojeného s odovzdávaním festivalových cien sa však spustil riadny lejak, ktorý zrušil
vystúpenie zahraničných súborov. Regionálny program s názvom „Vďaka ti, archív...“ už
diváci s miernym časovým posunom sledovať mohli.
Tradičný sobotňajší „Jarmek pot myjafskú vežu“ venovaný ľudovej tvorbe a
remeslám, mestečko MY-A-VY s Kuchyňou starých materí – ochutnávkou regionálnych
špecialít, sprievod všetkých účinkujúcich mestom, tanečná škola či koštovka páleného.
Súťaž ľudových hudieb „O cenu Samka Dudíka“, vyhrala ĽH Petra Obucha z Piešťan.
Prebehla i súťaž tanečníkov „O mijafskí kosjérek a koštofka tanečných schopností“ na
vydupanom kole v mestečku MY-A-VY. Program venovaný životnému jubileu Miroslava
Dudíka alebo humorné pásmo na zbojnícku tému „Zbojnícke obrázky“. Hlavný program sa
odohral v amfiteátri v PKO Trnovce, ďalej v centre Myjavy, v Gazdovskom dvore v miestnej
časti Turá Lúka i v evanjelickom kostole. V sobotňajšom večernom programe „Dedičstvo
národov“ zo zahraničných súborov upútal juhokórejský súbor z mesta Jindo. Nedeľný

festivalový deň bol upršaný, popoludnie už bolo bez dažďa. S festivalom a jeho návštevníkmi
sa napokon rozlúčili myjavský primátor Pavel Halabrín a trenčiansky župan Pavol Sedláček.
Dobovú atmosféru dotvárala „Folklórna parojazda“ historického vlaku medzi Veselím
nad Moravou a Starou Turou, tento raz s parnou lokomotívou 464.001 „Ušatá“
z Prievidzského parostrojného spolku. Dopravu zabezpečovala kyvadlová doprava
prostredníctvom cestných vláčikov . Festival zorganizovalo Mesto Myjava v spolupráci
s Trenčianskym samosprávnym krajom, Centrom tradičnej kultúry v Myjave, SNM – Múzeom
SNR v Myjave a s finančným prispením Ministerstva kultúry SR. Kompletné informácie na
www.folklorneslávnosti.sk
Spevák Karel Got na Myjave
6. 8. 2010 usporiadali Mesto Myjava a Správa majetku mesta Myjava, s.r.o. v spolupráci s
agentúrou KULL Production v amfiteátri Trnovce koncert Karla Gotta. „Božský Kája" nastúpil
na pódium okolo 20.30 hod. za búrlivého potlesku približne 4000 fanúšikov. Hostia z celého
Slovenska, Českej republiky, ale i napríklad Rakúska mali možnosť vypočuť si počas zhruba
jeden a pol hodinového koncertu necelú tridsiatku starých i novších hitov, ktoré Gott vhodne
dopĺňal svojimi komentármi a rozprávaním. mal koncert v Myjave aj benefičný rozmer, po
piesni Beatles prišli na pódium za Gottom predstavitelia miestnych dobrovoľných hasičských
zborov pán Majtán a pani Vrbová spolu s primátorom Myjavy Pavlom Halabrínom a spevák
hasičom odovzdal symbolický šek v hodnote 2000 € na nákup zabezpečovacej techniky
využívanej počas povodní. Z rúk primátora Karel Gott zasa prevzal Cenu mesta Myjava.
18.9.2010, FS KOPA
Galaprogram seniorklubu KOPA pri príležitosti 10-ročné výročia vzniku sa niesol v znamení
myjavských tancov v prevedení bývalých členov súboru Kopaničiar. Títo sa pred desiatimi
rokmi rozhodli, nezavesiť folklór na klinec, ale naďalej tancovať a spievať na príležitostných
výročných vystúpeniach a na vystúpeniach v regionálnych programoch. Seniorklub KOPA
pod týmto názvom prvýkrát vystupovali na folklórnych slávnostiach už v roku 2000.
V súčasnosti v súbore pôsobí osem tanečných párov, speváčka Viera Dugová a spevák
Jaroslav Hargaš. Umeleckou vedúcou a choreografkou je Oľga Branišová, organizačným
vedúcim Marián Kosík, kronikárkou Mgr. Eva Čmelová. Na vystúpeniach ich do roku 2006
sprevádzala cimbalová muzika pod vedením Mgr. Štefana Bunčiaka, od roku 2007 je
primášom muziky Miroslav Papánek. Zriaďovateľom súboru je Mesto Myjava. KOPA
účinkovala na festivale v Myjave, folklórnych slávnostiach seniorov v Krivosúd-Bodovke,
v Strážnici či Rožnově pod Radhoštěm, kde získali cenu laureáta festivalu. Absolvovali
zahraničné zájazdy v Maďarsku, Srbsku a Čiernej Hore, Švajčiarsku. Súbor gratuláciami
pozdravili predstavitelia mesta v zastúpení viceprimátorkou Mgr. Emíliou Maniačkovou a
zástupcovia myjavských súborov. Ukážky tancov a zvykov na myjavských kopaniciach
roztlieskali naplnenú sálu kultúrneho Domu Samka Dudíka.
25.9.2010 6. ročník Michalského jarmoku
Prilákal stovky návštevníkov zo Slovenska i susednej Moravy. Jarmočné tradície Myjavy,
folklór, dobré jedlo a zábavu a majstrovstvá v jedení slivkových gulí, to už tradične patrí
myjavskému Michalskému jarmoku. Čerstvé slivkové gule s maslom a makom lákali
mnohých, napokon vyhral Michal z Bratislavy, ktorý dokázal skonzumovať 29 slivkových gúľ.
Okrem množstva predajných stánkov s pestrým sortimentom tovaru na Nám. M. R. Štefánika
mohli pozrieť aj výstavu venovanú 90. ročnej histórií Športového klubu Myjava (dnes TJ
Spartak Myjava), vystúpenia folklórnych súborov Kopaničiar a Kopaničiarik, dychovej hudby
Myjavci, rómskeho súboru Khamoro, heligonkárov i ďalších účinkujúcich. Moderátori na
pódiu, Vladka Jurenková a Denis Liška, vyžrebovali jarmočného mýta 20-tich hodnotných
cien venovaných miestnymi podnikateľmi Jarmočnou zábavou so skupinou Happy End sa
vo večerných hodinách skončilo vydarené podujatie. Organizátori jarmoku – Mesto Myjava
a Správa majetku.
20.11.2010 Diabolské husle
V Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave sa rozozvučali tóny piesní v podaní Diabolských
huslí s primášom Jánom Berky Mrenicom ml. Rómska hudba zaznievala v zaplnenom
myjavskom hľadisku.

18. 12. 2010 – 55 výročie FS KOPANIČIAR
V roku 1955 mladými nadšencami folklóru založený Folklórny súbor piesní a tancov
Kopaničiar. Pôsobil a rozdáva radosť nielen v myjavskom regióne, ale i v rámci celého
Slovenska a ďaleko za hranicami našej vlasti. Folklórny súbor Kopaničiar je typicky
rytmickým a veľmi náročným tanečným prejavom. súboru je typicky rytmický a veľmi
náročný. Súborová základňa pozostáva z troch zložiek: tanečnej, speváckej a hudobnej. V
tomto súbore sa počas jeho existencie vystriedali stovky ľudí a v súčasnosti ma približne 30
členov. Snaží sa o zachovanie tradičných tancov ako sú: slovenčina, starobabská,
slovenská, uklakovaný, verbunk a čardáš. No vo svojom repertoári má aj choreografie
z iných regiónov Slovenska ako sú Zamutov, Horehronie, Trenčín a Podpoľanie. Kopaničiar
sa zúčastňuje na najvýznamnejších folklórnych festivaloch v rámci Slovenska – Východná,
Detva, Terchová, Dubnica, Košice i neďalekej Moravy - Strážnica. Samozrejme, nemôže
chýbať na domácom folklórnom sviatku – Medzinárodnom folklórnom festivale a Festivale
tradičnej európskej kultúry Myjava, ktorý sa každoročne koná pod záštitou C.I.O.F.F. Umenie
slovenského folklóru mohli počas dlhoročnej existencie súboru obdivovať tisícky divákov
v zahraničí. V Poľsku, Rusku, Maďarsku, Bulharsku, Juhoslávii, Rakúsku, Nemecku,
Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Portugalsku, Taliansku, Anglicku, Írsku, Grécku, na Cypre,
ale i v exotických kútoch sveta v Egypte, Brazílii, Tunisku, Kanade a Južnej Kórey. Za svoju
poctivú prácu je súbor držiteľom viacerých významných ocenení a uznaní, vrátane
niekoľkých laureátov súťažných festivalov a prehliadok. Patrí medzi najvýznamnejšie
umelecké kolektívy na Slovensku a to predstavil aj v galaprograme. Pre veľký záujem musel
byť celý večerný program opakovaný i v nedeľu.
26. 10. 2010 „KAMASI Z ULICE“
Výstava myjavskej výtvarnej štvorky pod názvom „KAMASI Z ULICE“ bola slávnostne
otvorená vernisážou vo výstavnej sále KD Samka Dudíka. Najstarší jubilujúci šesťdesiatnik
Vlado Pagáčik. Jeho tvorba sa skladá s kresby, olejomaľby, paličkovania a drevorezby, kde
prevládajú folklórne námety. Jaroslav Hargaš známi tiež, ako folklorista, spevák a básnik
zachytáva vo svojich olejomaľbách krásu myjavskej krajiny, jednoduchosť kopaničiarskych
chalúpok a gazdovstiev až po zátišia kvetov z lesných lúk. Do mladšej generácie patriaci
Viktor Vdoviak jemnosťou v kresbách a olejomaľbách objavuje zvieracie námety a portréty.
Tvorí aj, ako modelár hliny. Najmladší výtvarník Marián Madluška sa farebnosťou snaží
zachytiť krajinu a mesto dneška.
13.11.2010
MY POPSTAR 2010
Klára Mockovčiaková obsadila vo finále speváckej súťaži MY POPSTAR 2010, konané
v Trenčíne, druhé miesto. Žiačke ZŠ Myjava, Viestová ul. sa v ZUŠ Myjava venuje p. učiteľka
Derdová.
23.11.2010, Fs Kýčer
Folklórna skupina Kýčer pri príležitosti 60. výročia založenia bola ocenená pamätným listom
predsedu TSK. Ocenenie im osobne odovzdal v kongresovej sále TSK predseda TSK
MUDr. Pavol Sedláček MPH. Vo večernom galaprograme nazvanom „Spolu žijeme,
spievame, tancujeme“, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave
vyjadrili členovia súboru svoju lásku k folklóru a radosť pri odovzdávaní tradícií predkov
ďalším generáciám. Súbor v súčasnom 29. člennom zložení
si pripomenul svojho
zakladateľa Pavla Mordiu, heligonkára Dušana Pražienku a pri tónoch heligónky poďakovali
najstaršiemu Kýčerákovi Pavlovi Marečkovi. Ďakovný list z rúk primátora Pavla Halabrína
prebral za 18 rokov práce pre súbor umelecký vedúci Jaroslav Viselka, ďalej Elena Živicová

a Vladimír Bukovčan. Ocenení a gratulácií bolo veľa. S tých najvzácnejších patria List od
prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, Folklórna medaila Daniela Gabriela
Licharda Jaroslavovi Viselkovi. Zaplnená sála záverečným potleskom vyjadrila obdiv
a vďaku všetkým ktorý po šesťdesiat rokov tvorili v tomto jedinečnom súbore.
17. 12. 2010 na Myjave zavládla ozajstná vianočná atmosféra. Otvoril svoje brány ďalší
ročník „Vianočného jarmeku“, V osemnástich štýlových predajných stánkoch si ľudia mohli
zakúpiť vianočné stromčeky, vianočné oblátky, med, orechy či kyslú kapustu. V ponúkanom
sortimente nechýbajú vianočné aranžmány, výrobky z prútia, keramika, drevené hračky,
ozdoby a vianočné osvetlenie. Svoj stánok tu mal aj partnerský mikroregión Ostrožsko či
Turistická informačná kancelária Myjava, ktorá ponúkajúca okrem iného aj celkom novú
monografiu Myjavy. Nechýba bohatá ponuka občerstvenia tvorená typické kopaničiarske
jedlá. V programe bolo vystúpenie detí z materských škôl, vystúpenie detského folklórneho
súboru Kopaničiarik a myjavských heligonkárov. Nechýbala tradičná kopaničiarska zabíjačka
s folklórnou skupinou Kýčer z Turej Lúky.
8. - 11. 12. 2011 sa v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave uskutočnil už 7. ročník
medzinárodného divadelného festivalu Vianoce v divadle 2010. Organizátorom sa
podarilo toho roku na Myjavu pritiahnuť veľa zvučných hereckých mien zo Slovenska a
susednej Českej republiky. Počas štyroch dní bolo možné vidieť 12 divadelných a
koncertných vystúpení, v ktorých účinkovali takí herci ako Radek Brzobohatý, Hana
Gregorová, ktorým sa slávnostne odhalili tabľe na terase slávy. Predstavenia, napríklad
Klietka bláznov boli beznádejne vypredané.
18. 12. 2010 – FS KOPANIČIAR
V roku 1955 mladými nadšencami folklóru založený Folklórny súbor piesní a tancov
Kopaničiar. Pôsobil a rozdáva radosť nielen v myjavskom regióne, ale i v rámci celého
Slovenska a ďaleko za hranicami našej vlasti. Folklórny súbor Kopaničiar je typicky
rytmickým a veľmi náročným tanečným prejavom. súboru je typicky rytmický a veľmi
náročný. Súborová základňa pozostáva z troch zložiek: tanečnej, speváckej a hudobnej. V
tomto súbore sa počas jeho existencie vystriedali stovky ľudí a v súčasnosti ma približne 30
členov. Snaží sa o zachovanie tradičných tancov ako sú: slovenčina, starobabská,
slovenská, uklakovaný, verbunk a čardáš. No vo svojom repertoári má aj choreografie
z iných regiónov Slovenska ako sú Zamutov, Horehronie, Trenčín a Podpoľanie.
Kopaničiar sa zúčastňuje na najvýznamnejších folklórnych festivaloch v rámci
Slovenska – Východná, Detva, Terchová, Dubnica, Košice i neďalekej Moravy - Strážnica.
Samozrejme, nemôže chýbať na domácom folklórnom sviatku – Medzinárodnom folklórnom
festivale a Festivale tradičnej európskej kultúry Myjava, ktorý sa každoročne koná pod
záštitou C.I.O.F.F. Umenie slovenského folklóru mohli počas dlhoročnej existencie súboru
obdivovať tisícky divákov v zahraničí. V Poľsku, Rusku, Maďarsku, Bulharsku, Juhoslávii,
Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Portugalsku, Taliansku, Anglicku,
Írsku, Grécku, na Cypre, ale i v exotických kútoch sveta v Egypte, Brazílii, Tunisku, Kanade
a Južnej Kórey. Za svoju poctivú prácu je súbor držiteľom viacerých významných ocenení a
uznaní, vrátane niekoľkých laureátov súťažných festivalov a prehliadok. Patrí medzi
najvýznamnejšie umelecké kolektívy na Slovensku a to predstavil aj v galaprograme.
Primátor p. Halabrín spolu s viceprimátorkou Emíliou Maniačkovou pozdravili a poďakovali
súboru za vynikajúcu reprezentáciu Myjavy, nielen u nás na Slovensku, ale v celosvetovom
meradle. Pre veľký záujem musel byť celý večerný program opakovaný i v nedeľu.
CD s názvom "s futrálu" bolo oficiálne predstavené a pokrstené počas galaprogramu "Živé
spomienky" usporiadaného pri príležitosti 55. výročia založenia FS Kopaničiar.

Verejný spoločenský život
V Myjave v súčastnosti atívne pôsobia tieto organizácie
Centrum voľného času, vedúci Mário Duga, kontakt: cvcmyjava@gmail.com. Domov
sociálnych služieb – Úsvit Myjava, vedúca p. Valentová, kontakt: dssmyjava@mail.t-com.sk
Osveta Myjavských Rómov aRómsky súbor KHAMORO Centrum , vedúca Pavlína
Heráková, kontakt: osveta.herakova@centrum.sk, Slovenský zväz drobnochovateľov,
predseda: Denis Líška, Kontakt: liska22@centrum.sk.
Jednota dôchodcov Slovenska, predsedkiňa: Jarmila Majtánová, kontakt:
jarmila.majtanova@zoznam.sk, ZO Slovenského zväzu záhradkárov okresu
Myjava,predsedkna: Anna Stahelová, Fotoklub Lumen, vedúca: Mirka Tallová
miroslava.tallo@gmail.com, Organizácia postihnutých chronickými chorobamiAnna
Vaváková, Dobrovoľný hasičský zbor Peter Siváček0905 250 065sivacek.sen@stonline.sk
A-klub Myjava –abstinenti, kontakt:MUDr. Irena Markovičová, Klub Slovenky, Divadelné
združenie Korbáč.
Privítanie nového roku
Ako po iné roky začiatok nového roku privítali občania Myjavy pestrofarebným ohňostrojom.
Pre krízu, ktorá bola citeľná aj na Myjave nemal ohňostroj byť. Mesto by tým ušetrilo 5000
Eur. Na koniec za pomoci rodiny Mečiarovej a Gálikovej sa ohňostroj zrealizoval.
Bilancia počtu obyvateľov Myjavy spracovanú k 31. 12. 2009 spolu s ďalšími údajmi o
narodených a zomretých v minulom roku, o vekovej štruktúre obyvateľstva a pod. Aktuálne
má Myjava 12 242 obyvateľov, z toho 5909 mužov a 6333 žien. Priamo na Myjave žije
10 584 ľudí (5086 mužov, 5498 žien) a v miestnej časti Turá Lúka 1658 ľudí (823 mužov, 835
žien). Rozdelenie obyvateľstva podľa vekovej štruktúry je nasledovné:
- Muži od 0 do 15 rokov – 711, muži od 15 do 60 rokov – 4169, muži nad 60 rokov - 1029
- Ženy od 0 do 15 rokov – 727, ženy od 15 do 55 rokov – 3670, ženy nad 55 rokov - 1936
V roku 2009 sa na Myjave narodilo 98 detí (43 chlapcov, 55 dievčat), čo je najviac za
posledné tri roky. Zomrelo 119 ľudí (50 mužov, 69 žien), čo je zasa najmenej za posledné tri
roky. Prisťahovalo sa 107 nových obyvateľov (63 mužov, 44 žien), z Myjavy odišlo 170 ľudí
(77 mužov, 93 žien). Čo sa týka našich seniorov, na Myjave žije 1287 ľudí vo veku 60 - 70
rokov, 840 ľudí vo veku 70 - 80 rokov, 343 ľudí vo veku od 80 - 90 rokov a 22 ľudí nad 90
rokov. Najstaršími občanmi Myjavy sú pán Michal Kružic, ktorý v máji 2010 oslávi 103
narodeniny a pán Štefan Hluchý, ktorý sa v auguste 2010 dožije 101 narodenín.
2.2.2010
"Jaroslav Prusenovský a myjavské divadlo", znel názov výstavy na počesť osobnosti
myjavského divadelníctva dvadsiateho storočia. Na slávnostnej vernisáži bola prítomná tiež
manželka Jaroslava Prusenovského s rodinou. Dobové materiály zdobili 65 panelov a verne
vykresľovali obraz o mimoriadnej aktívnej a úspešnej činnosti silnej generácie myjavských
ochotníkov a ich režiséra, scénografa a herca Jaroslava Prusenovského. Samotné počiatky
divadelníctva na Myjave siahajú do roku 1841.
28.2.2010 JDS
Jednota dôchodcov usporiadala besedu s názvom "Legendy a mýty o Myjave“. Hlavnými
aktérmi besedujúcimi boli bývalá riaditeľka Múzea SNR v Myjave Mgr. Blanka Landová
a bývalý profesor dejepisu a bývalým kronikárom Myjavy Mgr. Michalom Dugáčkom a Dr.
Sandanusom zaoberajúcim sa históriou. Súčasťou bola aj výstava niektorých dokumentov,
najmä publikácii pojednávajúcich o histórii Myjavy.
Myjavčanka Soňa Štefková Do finále Miss Slovensko, najprestížnejšej súťaže krásy, sa
prebojovala a úspešne skončila v prvej sedmičke najkrajších žien Slovenska aj Myjavčanka
Soňa Štefková. Soňa pracuje v oblasti modelingu.
SNP
8.apríla 2010, teda presne po 65. rokoch, sa v Myjave uskutočnila spomienka na
oslobodenie nášho mesta príslušníkmi Červenej armády a tiež partizánmi, ktorí v
podbradlansko - podjavorinskej oblasti a na myjavských kopaniciach operovali počas II.
svetovej vojny. Spomienka sa začala hneď ráno položením vencov na hroby padlých

vojakov, partizánov a civilov na cintorínoch v Myjave a miestnej časti Turá Lúka, k pamätnej
tabuli na budove ZŠ s MŠ v Turej Lúke či pamätníku Milana Marečka na Marečkovej ulici. O
9.30 hod. sa žiaci II. stupňa základných škôl a osemročného gymnázia zúčastnili na
programe s názvom "Pamätaj živý", ktorý pripravilo oddelenie kultúry Mesta Myjava v
Kultúrnom dome Samka Dudíka. Išlo o pásmo hovoreného slova doplnené o autentické
dobové zábery z čias II. svetovej vojny a citácie z denníka Myjavčana Jána Bradáča, ktoré
pútavo zachytávali atmosféru posledných vojnových dní na Myjavsku.
O 11 30 položili predstavitelia mesta, politických strán, Miestnej organizácie Zväzu
protifašistických bojovníkov, rôznych inštitúcií a organizácií pôsobiacich na Myjave vence a
kytice k pamätníku Osloboditeľov na Nám. M. R. Štefánika. Počas tohto programu pri
pamätníku odzneli príhovory zástupkyne primátora Myjavy Emílie Maniačkovej, priamej
účastničky odboja pani Kavickej. Spomienku doplnila o umelecký prednes básne pani Blanka
Landová.
Stretnutie
na
námestí
bolo
ukončené
štátnou
hymnou
SR.
Napokon sa o 17.00 hod. konala v kultúrnom dome repríza dopoludňajšieho pásma "Pamätaj
živý", ktoré bolo určené širokej verejnosti. Vystúpili v ňom Blanka Landová, Zoltán Henč,
Michaela Petríková, Vladimíra Jurenková, Marek Hrin a členovia DFS Kopaničiarik.
Stretnutie heligónkarov
17.4.2010 , to bol deň, keď Myjavou opäť, už po19 krát, krásne zneli tóny heligóniek.
V myjavskom KD SD stretlo 33 heligónkarov z celého Slovenska, ale i z ČR. Cenu stretnutia
tohto roku dostala detská skupina heligónkarov z Hrušova z DFS Ragačianka.
Koštovka páleného
8. 5. 2010 sa uskutočnila v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave po prvý
krát Koštovka páleného. Bol to už 15. Ročník. Celkovo 36 degustátorov hodnotilo 282
vzoriek. najviac bola zastúpená slivovica, ktorá mala 90 vzoriek. Zvíťazil Jaroslav Drienik
z Lysej pod Makytou. Najlepšia slivovica bola vydražená za 250 Euro. Riaditeľ podujatia Ing.
Peter Bunčiak v kultúrnom programe zablahoželal vzácnemu hosťovi myjavskému rodákovi
Miroslavovi Dudíkovi k jeho šesťdesiatke.
Turistická informačná kancelária
Od 1. 6. 2010 je v Myjave otvorená nová turistická informačná kancelária - 1. československá informačná, sprevádzkovaná s podporou štrukturálnych fondov Európskej únie.
Projekt na jej vybudovanie predložilo Mesto Myjava v rámci výzvy Cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a má slúžiť pre celý kopaničiarsky región
na slovenskej a pre horňácky región na českej strane. Od uvedeného termínu tak
môžu návštevníci, turisti i obyvatelia Myjavy využívať služby plnohodnotnej informačnej
kancelárie, ktorá je schopná poskytnúť klientom komplexné informácie o meste, regióne,
ubytovaní, turistických atrakciách, možnostiach trávenia voľného času v prihraničných
regiónoch a podobne. Kancelária sídli v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka, má
samostatný
vchod
od
autobusového
nástupišťa
na
Partizánskej
ulici.
tikmyjava@yahoo.com
130. výročie narodenia M. R. Štefánika
5. 6. 2010 sa v Bratislave uskutočnilo Národné stretnutie pri pamätníku gen. M. R.
Štefánika na dunajskom nábreží. Podujatie sa konalo pri príležitosti 130. výročia
Štefánikovho narodenia a organizovali ho Nadácia M. R. Štefánika, Slovenské
národné divadlo (SND), Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ
SR a Mestská časť Ružinov. V programe, ktorý sa začal na scéne činohry SND o
15.00 hod. vystúpili napríklad baletní umelci Štátneho divadla v Košiciach, FS Dopravár s
ľudovou hudbou Jarabina, Mužský cirkevný zbor z Brezovej pod Bradlom a ďalší. Sviatočnú
atmosféru podujatia dotváral svojimi recitálmi herec František Kovár. Prítomní diváci mali v
SND možnosť vidieť aj jedinečný francúzsky dokument v slovenskom dabingu s názvom
"Štefánik, neuveriteľný osud". Počas programu organizátori odovzdali zástupcom miest, obcí

a inštitúcií, ktoré dlhodobo uchovávajú živú pamiatku na Štefánika, pamätné listy. Medzi
pozvanými bolo aj Mesto Myjava a jeho delegácia o 18.00 hod. položila spolu s ostanými
účastníkmi stretnutia veniec k Štefánikovmu pamätníku, ktorý sa zároveň dočkal svojho
prvého výročia odhalenia.
21.5.2010, Jednota Dôchodcov
15. výročie JDS v Myjave bola oslavou v KD SD s bohatým kultúrnym programom, ktorý
pripravili deti z Myjavy a Starej Myjavy. Jednota pod vedením svojej predsedníčky spracovali
brožúrku, kde zdokumentovali činnosť za uplynulých 15. rokov.
„Na Mijave na Rínečku“, bol názov letnej vonkajšiej otvorenej výstavy a takto otvorilo sériu
otvorených výstav. Prvá „Štefánik vo filatelii“, je venovaná 130. výročiu narodenia M. R.
Štefánika a bola na námestí otvorená do 30.7.2010. Všetky podklady tejto jedinečnej
výstavy zapožičal rodák z Myjavy Ing. Ján Maniaček.
13. 8. 2011, Dožinky, Turá Lúka
Tradičné dožinky v Turej Lúke tak, ako po minulé roky pripravilo mesto Myjava spoločne s
neziskovou organizáciou Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc n.o., Centrom
tradičnej kultúry v Myjave a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. v Turej Lúke. Na
dožinkovom jarmoku v Turej Lúke bola ochutnávka tradičných špecialít. V Padelkoch
doobeda za pomoci súboru KOPA prebiehala súťaž v kosení určená pre záujemcov z radov
verejnosti, hrsťovania, viazania krížov a podobne Súbor KÝČER predvádzal mlátenie zbožia
a udupávanie slamy. V sprievodnom programe účinkovali DFS Kopaničiarik. Popoludní
Turou Lúkou prechádzal dožinkový sprievod a v Gazdovskom dvore bol odovzdaný
dožinkový veniec gazdovi p. Talčíkovi, predsedovi RD T.Lúky Ing. Volečkovi a primátorovi
Myjavy p. Halabrínovi. Zbytok dňa obohatili programom členovia FS Kýčer a FS Kopa, DFS
Kopaničiarik, FS Krajnanec a Myjavský heligonkári. Dožinky usporadúvané s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
1. 9. 2010. vytvorenie mestskej hromadnej dopravy v Myjave
Mestskí poslanci na svojom júnovom rokovaní odsúhlasili návrh primátora Pavla Halabrína
na vytvorenie mestskej hromadnej dopravy v Myjave, ktorá začne fungovať od 1. 9.
2010. Cieľom tohto zámeru je zvýšiť dostupnosť administratívnych, zdravotníckych či
obchodných inštitúcií pre obyvateľov mesta, zvlášť v odľahlejších častiach a mestskej časti
Turá Lúka. Schválený návrh počíta so 7 dňovou prevádzkou MHD - v pracovných dňoch
autobus urobí denne jedenásť okruhov, počas víkendových dní deväť. Okruhy: Okruh
"MESTO" - 9 km, Okruh "TURÁ LÚKA" - 9 km, Okruh "TURÁ LÚKA - NsP" - 11 km.
Prevádzkovateľom MHD sa stala spoločnosť SAMŠPORT, s ktorou Mesto navrhlo uzatvoriť
zmluvu Na prevádzku autobusov sa však zaviazal prispievať aj investor budujúci
hypermarket TESCO na Kamennom kopci v Myjave. Ten vo všedný deň uhradí 20% z
vykalkulovaného doplatku, počas víkendov až 50%. Cestovné v autobusoch myjavskej MHD
je 0,20 € na osobu bez ďalších zliav. Systém MHD bol podrobený počas prvých týždňov a
mesiacov testovacej prevádzke po ktorej bude podrobený analýze a úpravám.
22.9.2010,Múzeum SNR
V Múzeum SNR na Myjave bola inštalovaná výstava venovaná myjavskému
kronikárovi, zberateľovi historických dokumentov a spoluzakladateľovi múzea myjavských
rodákov Jánovi Bradáčovi, Ktorý daroval tunajšiemu Múzeu SNR viac, ako 3000 predmetov
rôznej historickej hodnoty. Na výstave okrem iného bolo možné vidieť bibliu z prelomu 15
a16 storočia – dar Jána Bradáča múzeu.
27. 9. 2010 Dvadsať rokov ZMOS-u
Svoje 20. narodeniny oslávilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré v súčanosti
patrí medzi najsilnejšie a možno povedať i najvplyvnejšie nevládne organizácie
združujúce takmer 3000 sídiel. ZMOS má v súčasnosti registrovaných 58 regionálnych
združení, medzi ktoré patrí aj Združenie miest a obcí myjavského regiónu (ZMOMR) na čele

s predsedom Pavlom Halabrínom. Do ZMOMR patria dve mestá - Myjava a Brezová pod
Bradlom a 15 obcí: Brestovec, Bukovec, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Košariská, Krajné,
Kostolné, Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava a Vrbovce.
Súčasní i bývalí starostovia a primátori týchto obcí sa pri príležitosti spomínaného výročia
samosprávy zišli na slávnostnom obede v Myjave. Pozvanie na toto stretnutie prijalo 24
predstaviteľov obcí a prišiel i výkonný podpredseda ZMOS-u, Ing. Milan Muška. Ten vo
svojom príhovore ocenil fungovanie a aktivity myjavského združenia a zaspomínal na
neľahké začiatky združenia. Takisto vyzdvihol myšlienky a nápady, ktoré vzišli práve zo
Združenia miest a obcí myjavského regiónu a tie sa stali základom ich ďalšieho rozvíjania na
celoštátnej úrovni. Po úvodných príhovoroch predstaviteľom regiónu odovzdal pamätnú
plaketu od vedenia ZMOS-u. Následne z jeho rúk a z rúk predsedu ZMOMR Pavla Halabrína
prebrali pamätné listiny a plakety všetci prítomní hostia, ktorí zastávali od roku 1990
starostovské či primátorské posty v kopaničiarskom kraji.
14. 10.2010, Kopaničiarsky región
Vzácny hostia s Bulharska navštívili naše mesto v rámci spolupráce akčných skupín podpory
regiónov, medzi krajinami Európskej únie. Pozreli si projekty realizované s fondov EU, v
Brestovci . Na gazdovskom dvore ich privítal primátor Pavol Halabrín spolu s predstaviteľmi
zástupcov na čele s Ing. Alenou Horešovou, predsedníčkou MAS Kopaničiarsky región.
O kultúrny program sa postaral FS Kýčer.
Rodinný futbal 2010
Mesto Myjava dostalo na realizáciu tohto projektu dostalo Mesto Myjava od
Západoslovenskej energetiky, člena skupiny E.ON finančnú dotáciu vo výške 5000,- €, ktorá
bude využitá v tomto roku zaujímavý grantový program nazvaný Rodinný futbal 2010. Jeho
cieľom na spomínané aktivity do konca októbra tohto roka. Spoločnosť Západoslovenská
energetika, člen skupiny E.ON realizuje v tomto roku zaujímavý grantový program nazvaný
Rodinný futbal 2010. Mesto Myjava v rámci tohto grantu podalo projekt na dobudovanie
športového areálu pri futbalovom štadióne v miestnej časti Turá Lúka, kde už na jeseň tohto
roku pribudnú priestory pre aktívny pohyb malých detí, zázemie pre matky s deťmi a
celé rodiny. Na realizáciu tohto projektu dostalo Mesto Myjava od Západoslovenskej
energetiky, člena skupiny E.ON finančnú dotáciu vo výške 5000,- €, ktorá bude využitá na
spomínané aktivity do konca októbra tohto roka.
Hypermarket Tesco Myjava
Významnou udalosťou v živote bol 26. októbra 2010 o 8.00 h ráno, keď otvorila spoločnosť
Tesco Stores SR svoj 88. obchod na Slovensku - hypermarket Tesco Myjava s predajnou
plochou 3 000 metrov štvorcových a s ponukou vyše 30 000 druhov výrobkov Prácu
na novom pracovisku našlo 105 zamestnancov. Symbolický šek v hodnote 700 €
dostala pri príležitosti otvorenia obchodu nadácia Rozvoj cestovného ruchu myjavských
kopaníc a 100 reflexných viest na ochranu detí na cestách chrániť deti z materskej školy na
Ul. SNP Myjava a materskej školy Hoštáky Myjava.
Mesto Myjava a srbská obec Jánošík
Myjava niekoľko rokov intenzívne spolupracuje v oblasti kultúry, školstva, športu či
eurofondov s obcou Jánošík v srbskej Vojvodine, ktorá oslávila v jeseni tohto roku svoje 200.
výročia založenia. Pri príležitosti osláv, ktoré sa konali v októbri, boli pozvaní aj predstavitelia
Mesta Myjava na čele s primátorom Pavlom Halabrínom. Hlavným bodom programu osláv
bolo spomienkové hudobno-tanečné pásmo „Daj Boh šťastia tejto zemi“, ktoré nacvičili
členovia Kultúrno-umeleckého spolku Jánošík. Choreografiu celého pásma zobrazujúceho
históriu odchodu Slovákov na Dolnú zem, ich osídľovanie Vojvodiny, ľudové zvyky a tradície
pripravil Jaroslav Viselka z Folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky. Podujatie sa stretlo
s veľkým záujmom verejnosti, miestnych médií a zúčastnili sa na ňom aj zástupca

veľvyslanca SR v Belehrade Ján Pšenica, predseda pokrajinskej vlády Dr. Bojan Pajtić, ktorý
sa spolu s myjavským primátorom Pavlom Halabrínom stal čestným občanom Jánošíka
a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnej menšiny Anna Tomanová –
Makanová. Tá domácim odovzdala darček od Pokrajinského sekretariátu – milión dinárov na
rozvojové projekty v Jánošíku.
PLODY MYJAVSKEJ PAHORKATINY
V dňoch 20. - 22. 10. 2011 prebiehal už 13. ročník pestovateľskej výstavy PLODY
MYJAVSKEJ PAHORKATINY sa konal v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka.
Prezentovalo sa viac, ako 375 vzoriek. Počas celej výstavy mali návštevníci možnosť
zakúpiť si ovocné stromčeky.
Najlepšie hodnotenie v jablkách dosiahol odrodou Melódia p. V. Dúbravčík z Poriadia,
v hruškách p. Pavol Soviš z Poriadia a v kategórii zelenina kápia p. Ľ. Pobjeckého z Myjavy
ZO Priečne. Súčasťou výstavy boli aj výtvarné práce detí myjavských MŠ a ZŠ na tému
jeseň a ukážky aranžovania v podaní p. V. Gálovej.
26.11.2010, ZO JDS
Hodnotný program „Hody pre Zuzku Zgurišku“, bol prezentovaný v rámci mesiaca úcty
k starším. Bolo to pripomenutie si myjavskej spisovateľky pri príležitosti jej 110-eho výročia
narodenia. Úvodné slovo patrilo Mgr. Jarmile Majtánovej. Na podujatí bolo z rúk Mgr. Viery
Feriancovej odovzdaná pocta Mgr. Blanke Landovej za jej dlhoročnú osvetovú prácu od
generálneho riaditeľa Národného osvetového centra p. Tazberika. O kultúrny program sa
postaral seniorsky súbor KOPA.

Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie v meste

Nemocnica s poliklinikou Myjava je príspevková organizácia so samostatnou
právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja od
1. januára 2003. Jej predmetom činnosti, ako všeobecnej nemocnice, je poskytovanie
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekárenskej
starostlivosti. Hlavným cieľom je zabezpečenie poskytovania kvalitnej zdravotnej
starostlivosti v spádovom území pre cca. 30 000 obyvateľov – poliklinická časť a cca. 60 000
obyvateľov – lôžková časť.
Certifikáty pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava
Nemocnica s poliklinikou Myjava v dňoch 20. 10. 2009 – 22. 10. 2009 úspešne absolvovala
recertifikáciu systému manažérstva kvality a obhájila Certifikát kvality podľa normy ISO
9001:2008, ktorý platí do októbra 2012.
Nemocnica s poliklinikou Myjava úspešne absolvovala certifikačný audit systému
manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 prostredníctvom vrchnou laborantkou firmy
Bureau Veritas Certification a dňa 18. decembra 2006 obdržala Certifikát ISO 9001:2000 pre
preventívnu, diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť.
HTO Od 1.5. 2007 je vedúcou lekárkou MUDr. Jarmila Náhliková . Oddelenia pracuje ako
Odberové centrum. Ročne vykonáva približne 2000 odberov krvi, pričom všetky odbery sú
bezpríspevkové, čo prispieva k skvalitneniu a bezpečnosti transfúznych liekov. uznanie
HTO NsP Myjava - Hematologické transfúziologické oddelenie Myjavskej nemocnice je
jedným z dôležitých odberových hematologických pracovísk. Dobrovoľné darcovstvo na
Myjave má dlhodobú tradíciu. Rok 2010 patril medzi najúspešnejšie. Darovať bolo 1608
darcov z toho približne dve tretiny z Myjavského okresu. Mesto Myjava všetkým, občanom
darcom, ktorý majú minimálne 10X darovali, ako vyjadrenie úcty k ich nezištnému počinu
dáva permanentný preukaz na návštevu myjavskej plavárne.

Školstvo a vzdelávanie
Školstvo
V meste Myjava sa nachádza i špeciálna základná škola.
Materské školy: Materská škola Hoštáky, Materská škola Bradáčova,Materská škola SNP
Základné školy: I. ZŠ Myjava – Viestova, II. ZŠ Myjava – Štúrova, ZŠ s MŠ Turá Lúka,
Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola
Stredné školy: Gymnázium, Stredná priemyselná škola Myjava, Združená stredná
škola(poľnohospodárske+strojárske)
V dňoch 4. a 5. 2. 2010 sa začali zápisy detí do prvých ročníkov základných škôl, ktoré
začnú svoju školskú dochádzku v školskom roku 2010/2011. Na troch základných školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa tak zapísalo 126 prvákov. Na základnej škole na
Viestovej ulici boli tak otvorené dve triedy spolu so 45 žiakmi, na základnej škole na Štúrovej
ulici tri triedy spolu so 71 žiakmi a základnej školu s materskou školou v miestnej časti Turá
Lúka začalo navštevovať v školskom roku 2010/2011 desať prvákov. Triedy sú navrhnuté
tak, aby spĺňali § 29 ods. 5 školského zákona, podľa ktorého má byť v jednej triede 22 žiakov
s možným prekročením predpísaného počtu o troch žiakov.
8.2. 2010
Základná Škola na Štúrovej ulici oslávila 50 rokov od otvorenia. 8. februára 1960
nastúpilo vtedy 535 žiakov a od septembra do nového školského roku v 20-tich triedach 620
žiakov a vyučovalo 23 pedagógov. Riaditeľom bol Ján Ušiak a po ňom od septembra Ján
Bukoven. Dnes je škola vynovená v novom farebnom šate s krásnymi polyfunkčnými
ihriskami. Zameraná je okrem kvalitného vzdelávania aj na zvýšenú športovú, špeciálne
futbalovú prípravu žiakov a v neposlednom rade na výpočtovú techniku. V súčasnosti vedie
školu riaditeľka Mgr. Jarmila Maliariková, ktorá školu navštevovala, ako žiačka, neskôr, ako
pedagóg a od roku 1999 je vo funkcii riaditeľky.
SPŠ Myjava
Študenti SPŠ Myjava sa zúčastnili na materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave na
vedomostnej a praktickej súťaži z odboru mechatroniky pod názvom Mladý mechatronik
2010. Zúčastnili sa školy z celého Slovenska. Dvojčlenné družstvo v zložení Jakub Ševčík
z Myjavy Michal Gahér z Čachtíc obsadili tretie miesto so ziskom 97,33 bodov, len o 1,11
bodu za víťazným družstvom so SPŠ Nitra. Žiakom sa v príprave venoval učiteľ Ing. Peter
Gitschinský.
ZŠ Viestova a MŠ Ul. SNP
Ku koncu roku v decembri 17.12.2009 sa na Myjave uskutočnilo slávnostné otvorenie
komplexne zrekonštruovanej základnej školy na Viestovej ulici a materskej školy na Ul. SNP
v Myjave. Obidve zariadenia majú zateplenú fasádu, vymenené okná, nové siete, ,
kuchynské zariadenia a vymaľované učebne. Škôlke pribudlo veľké ihrisko, škola má
zrekonštruovanú telocvičňu a športoviská, ktoré zároveň budú slúžiť aj širokej verejnosti.
Náklady na práce dosiahli výšku 2,09 mil. EUR. Oprávnené výdavky stavebných prác 1,408
mil EUR, škôlka 688 tisíc EUR. Projekty rekonštrukcie oboch zariadení podporila s fondov
Európskej únii. Na slávnostnom otvorení bol spolu s primátorom Pavlom Halabrínom účasný
poradca ministra pre výstavbu a regionálny rozvoj SR Štefan Škrip.
Základné školy v školskom roku 2009/2010 v súčasnosti navštevuje 1122 žiakov.

Životné prostredie
Na vodnom toku rieky Myjava a jej prítokoch platil od nedele 16. 5. 2010 od 18.00 hod. III.
stupeň povodňovej aktivity. 18. 5. 2010 bol o 16.00 hod. primátorom Myjavy Pavlom
Halabrínom odvolaný. V platnosti zostal II. stupeň povodňovej aktivity, kedže voda už
bezprostredne neohrozovala majetok občanov a Mesta, ani zdravie obyvateľov. Počas
uplynulých dní najkritickejší vývoj situácie zaznamenala povodňová komisia v nedeľu 16. 5.
2010 od 19.00 do 23.00 hod. Hladina vodných tokov kvôli intenzívnym zrážkam stále stúpala
a došlo k vybreženiu vody z korýt v lokalite Trnovce a časti Turá Lúka – U Duhánkov.
Postihnuté boli aj obce v okolí Myjavy – Stará Myjava, Brestovec, Vrbovce... Voda
prepadávala cez hrádze nádrží v Starej Myjave a Brestovci, rýchlo sa plnil aj suchý polder pri
myjavskej nemocnici. Podľa merania Správy povodia Moravy chýbali na poldri do prepadu
o 22.00 hod. len 4 cm. Pri odstraňovaní následkov boli zapojené mechanizmy
vodohospodárov i viacerých firiem, ktoré čistili priepuste, mosty, kopali rigoly, čistili zanesené
korytá prítokov rieky Myjava a spevňovali brehy lomovým kameňom. Práce začali v miestnej
časti Turá Lúka, časť Diely a Malejov a v Trnovcoch. Postupne boli odstránené všetky
následky povodne.

Ekonomický život
V areáli bývalej Slovenskej Armatúrky Myjava, dnes pôsobí asi 44 menších firiem.
Na vysokej úrovni tam funguje už 10 rokov aj firma SAMCOOP, s.r.o.. Je to úspešná firma
zaoberajúca sa lisovaniu plastových súčiastok, výrobou foriem, konštrukcii výrobkov a
foriem.
10.6.2010 sa Podnikatelia okresu Myjava sa stretli v Novom Meste n/ Váhom na pozvanie
riaditeľa ÚPSVaR Dr. M. Mesiarika ohľadom pomoci podnikateľskému prostrediu v okrese
Myjava. Ohľadom riešenia nezamestnanosti sa zúčastnili podnikatelia spoločností: Ing. J.
Plesník MK KODRETA spol. s r.o. Myjava, Branislav Havlík STAS spol s.r.o. Myjava, Ing.
Pavol Šiška Sam Holding a.s. Myjava, Ing. Liška MOA a.s. T. Lúka, Ing. Igor Hruboš, Cereáls
spol s.r.o. T. Lúka. V jedenásťbodovom dokumente prijali možnosti riešenia
nezamestnanosti.
V auguste 2009 spustila Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Úradom vlády SR
a Nórskym finančným mechanizmom projekt hodnotenia podmienok na podnikanie v rámci
okresov nazvaný Konkurencieschopné regióny 21. Celkové výsledky boli zverejnené ešte
v polovici decembra minulého roka. Okres Myjava, ktorý má dve mestá a 15 obcí, skončil
v rámci celoslovenského prieskumu na 29. mieste z celkového počtu 79 okresov. V rámci
Trenčianskeho kraja sa Myjavský okres umiestnil na šiestej priečke z deviatich.
Autori projektu v rámci prieskumu, na ktorom sa zúčastňovali oslovení podnikatelia, hodnotili
47 indexov v štyroch základných oblastiach: ekonomická aktivita, verejná správa
a legislatíva, technológie a infraštruktúra, vzdelávanie a ľudské zdroje. Skóre
celoslovenského priemeru bolo vyhodnotené na 3,2. Myjavský okres tento priemer tesne
prekonal, keď získal celkové skóre 3,3 (hodnotiaca škála: 1 – najhorší, 6 – najlepší).
Z výsledkov vyplýva, že slabinou okresu je jeho dostupnosť a poloha, prírodné podmienky
ovplyvňujúce možnosti podnikania či chýbajúci rozvoj cestovného ruchu. Naopak,
najsilnejšími stránkami regiónu sú kvalifikácia uchádzačov o zamestnanie, dostupnosť voľnej
pracovnej sily, hospodárenie miestnych samospráv alebo možnosť zabezpečenia potrebných
materiálov a služieb. Najlepšiu pozíciu dosiahol Myjavský okres v oblasti verejná správa
a legislatíva, kde skončil zo 79 okresov na 12. mieste, najhoršie sa umiestnil v oblasti
technológie a infraštruktúra – na 43. mieste
Trenčiansky kraj – okresy a ich umiestnenie v rámci celej SR:
1. Nové Mesto nad Váhom 11. miesto, 2. Púchov 14. miesto, 3. Ilava 15. miesto, 4.
Trenčín 17. miesto, 5. Považská Bystrica 27. miesto, 6. Myjava 29. miesto, 7. Prievidza 39.
miesto, 8. Partizánske 50. miesto, 9. Bánovce nad Bebravou 55. miesto.
Myjava – umiestnenie a skóre okresu: - 29. miesto, skóre 3,3, skóre – priemer SR 3,2
Umiestnenie okresu Myjava v základných oblastiach, skóre a priemer v rámci SR:
I. Ekonomická aktivita
34
3,2
3,2
II. Verejná správa a legislatíva
12
2,9
2,7
III. Technológie a infraštruktúra
43
3,7
3,9

Požiarna ochrana
Na území Myjavy pôsobia tri hasičské zbory a to: Myjavský dobrovoľný hasičský zbor ZO
Jána Mihálika, Dobrovoľný hasičský zbor Vankovia a profesionáli Hasičská Stanica Myjava.
Dobrovoľné zbory sa venujú udržovaniu hasickej techniky
Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľným a profesionálnym hasičom pri súčinnosti počas
vyhláseného. III. a II. stupňa povodňovej aktivity, ktorá bola v meste Myjava a časti Turá
Lúka.
Hasičská Stanica MYJAVA
VYHODNOTENIE ZÁSAHOVEJ ČINNOSŤI HS MYJAVA ZA ROK 2010
Počet Postihnutý Usmrtený Zachránený Zranený
Celkový počet výjazdov
167 38
1
37
26
Požiar
31
1
1
1
Technický zásah
111 37
1
36
2
Ekologický zásah
3
Planý poplach
4
Cvičenie
16
Požiar bez zásahu
2

Počet zásahov po obciach: Myjava - 73, Brezová p/Bradlom – 13, Vrbovce – 12,
Chvojnica – 1, Hrašné – 7, Rudník – 3, Jablonka – 4, Polianka – 6, Košariská – 3,
Podkylava – 1, Brestovec – 7, Stará Myjava - 7, Bukovec – 1, Prašník – 2, Krajné – 11.

Šport a telesná kultúra
V súčastnosti pôsobí pod hlavičkou TJ Spartak Myjava 10 oddielov. Epicentrom
športového diania na Myjave je viacúčelový športový areál, v ktorom sa nachádzajú: letné
kúpalisko, krytá plaváreň s výukovým bazénom, futbalový štadión (areál futbal. klubu),
futbalové ihrisko (škvára, tráva + tribúna), zimný štadión s umelou ľadovou plochou, mestská
športová hala, malá športová hala, sauna, solárium, fittnescentrum, kolkáreň a biliardový
klub. Myjava má svoj mestský športový klub TJ Spartak Myjava. V súčasnosti sa TJ Spartak
Myjava delí na tieto športové kluby: Basketbalový oddiel SPARTAK Myjava - Futbalový klub
TJ 1920 Spartak Myjava, Volejbalový oddiel SPARTAK Myjava, šachový oddiel (3.liga) (skup. Trenčiansky región), RT VŠ (rekreačná telovýchova, cvičenia, aerobic, tanec),
stolnotenisový oddiel, Karate klub Seigokan Myjava, KARATE TJ, Klub slovenských turistov
pri TJ SPARTAK Myjava pešia turistika a cykloturistika - turistický oddiel Myjava.
Futbalový oddiel
Dátum vzniku 8.8.1920, ako ŠK Myjava. Za obdobie 90 rokov slávil množstvo úspechov.
O čo sa postaralo mnoho desiatok a stoviek obetavých trénerov, funkcionárov, činovníkov
i dobrovoľných aktivistov v rôznych
vývojových obdobiach v rôznych podmienkach
v ktorých sa prelínali dobré i zlé, úspešné i menej úspešné a napokon bolo dosiahnuté to ,čo
dnes na Myjave v športovej oblasti máme. Postupným skvalitňovaním podmienok v oblasti
materiálnej, finančnej, športovej a za podpory primátora mesta Pavla Halabrína a zástupcu
sponzorov Ing. Petra Halabrína, povýšili futbal na vyššiu športovú ale aj kultúrnospoločenskú úroveň.
Patrí sem prebudovanie hlavnej tribúny, vybudovanie sektoru pre vlajkonosičov, sektor B
s osadenými lavičkami. Vo vnútri tribúny boli vynovené šatne pre hostí, rozhodcov ,
trénerov, hlásateľa, pre novinárov, sponzorov a VIP miestnosť. Ale hlavne sa podarilo
vybudovať tak dlho očakávané ihrisko s umelou plochou s osvetlením a v zimnom období
vykurovaním, či v lete chladením. Týmto sa splnila túžba trénerov a hráčov pre možnosť
trénovania v zimnom období na kvalitnom ihrisku a tak zlepšovať svoje športové umenie.
Vďaka patrí ľudom ktorým sa to podarilo za nemalé prostriedky vybudovať.
V Myjave, pravidelne každoročne sa organizuje medzinárodný mládežnícky turnaj „U18 SLOVAKIA CUP“, historicky prvé finále československého pohára mladšieho a staršieho
dorastu. Muži hrajú II.ligu a dosiahli aj historický úspech v Slovenskom pohári, keď najskôr
vyradili corgoň ligové mužstva Senice a Ružomberka a vyradil ich až majstrovský Slovan .
Dorasty hrávajú striedavo v najvyššej a II. lige. Žiaci zasa majú možnosť pripravovať sa
v športovej škole s prideleným štatútom Útvaru talentovanej mládeže SFZ. Pravidelne hrajú
od roku 1999 I. žiacku ligu. Mladší žiaci hrajú tiež I.ligu a najmenší sa pripravujú v družstvách
prípraviek. Nesmieme zabudnúť ani na predškolskú prípravu detí, ktorým sa venuje vicepr.
klubu Roman Vajaš a Ján Poláček.
Nežnejšiu polovičku klubu reprezentuje v II.lige prvý rok družstvo žien. V športových triedach
a následne vo futbalovom klube vyrastalo množstvo kvalitných hráčov, reprezentantov, ktorí
našli uplatnenie v domácich, ale aj v zahraničných družstvách : Tomáš Bruško (reprez.,
Slovenska, Dynamo Kyjev ), Marián Farbák( Taran Prešov, Bohemians Praha), Tomáš Mrva
( Repre.Slovenska, FC Kodaň), Milán Ferenčík ( repr.Slovenska,B.Ostrava),Denis Duga
(repre.Slovenska ,Slávia Praha), Peter Sládek (Slovácko UH.Hradište), Ivan Hladík (
Trenčín, Senica), Richard Holič(Sparta Praha), Ľubomír Ulrich(Dubnica), Oliver Janso
(Trenčín, Senica) . Mnoho ďalších hráčov vyšlo z myjavskej liahne mimo športových škôl
:Miro Medved (Nitra), Jaroslav Masrna (Trnava),Braňo Kubica (Inter, Fínsko), Pavol
Pavlus(Trnava, Liberec), Pavol Masaryk( Slovan) Pavol Majerník ( Košice, Z.Moravce) Peter
Majerník (Púchov, Ružomberok), Peter Kuračka( Z.Moravce).... Všetci títo hráči a mnoho
ďalších nemenovaných vzorne reprezentovali resp. reprezentujú náš futbalový oddiel školu
a v neposlednom rade mesto Myjavu a sú príkladom pre nasledujúcu generáciu.
FK Turani Turá Lúka
Novšia história klubu sa začala písať od roku 1987, kedy došlo k postupnému dobudovaniu
areálu. Úspechy klubu sú: 1991/92 víťazstvo v II.C triede, 1993/94, víťazstvo
v Majstrovstvách okresu Senica, 1995/96 víťazstvo v VI. lige juhozápad, víťazstvo v V. lige

juhozápad. Futbalový klub, ktorý sa postupne vyprofiloval z futbalovej tradície v Turej lúke
a ich domovským štadiónom je štadión Štefana Halabrína v Turej Lúke. Hrá regionálnu štvrtú
triedu. Okrem družstva dospelých má klub svojich žiakov a dorast.
Plavecký oddiel Spartak Myjava pôsobí ako zložka TJ Spartak Myjava Ing. Iva Mokošová,
predseda, veci organizačné a je členom Slovenskej plaveckej federácie.
Založený bol v r. 2006 a dnes má už 70 členov - detí vo veku od 6 do 18 rokov.
Oddiel má štyroch trénerov. Hlavným trénerom je Branislav Kormaník, kontakt:
kormabra@azet.sk a Vladimír Duga. Kvalitná a dôsledná práca trénov sa prejavuje vo forme
účasti na všetkých pretekoch organizovaných Slovenskou plaveckou federáciou vrátane
Majstrovstiev Slovenska, či už povinných, tak aj nepovinných. Na všetkých pretekoch sa
mladí pretekári radia svojimi výkonmi na popredné miesta, potvrdzujú svoje kvality a
dostávajú tak myjavský PO do širšieho povedomia.
Tenisový oddiel
Predsedom TNO TJ Spartak Myjav je MUDr. Milan Mokoš,
Oddiel má svoj centrálny kurt v tenisovej hale TENIS a SQUASH Turá Lúka, areál
Poľnohospodárskeho družstva v Turej Lúke, denne od 9.00 do 21.00 h v celoročnej
prevádzke. Tenis kurt má povrch ANTUKA, Squash - kurt ASB . K dispozícii je šatňa, WC,
sprcha, možnosť občerstvenia, bezplatné zapožičanie rakiet a loptičiek, výuka športu pre
školy v rámci hodín TV, tréning s profi trénerom, organizovanie turnajov. Na tenisové vyžitie
obyvatelia môžu mať na dvoch tenisových kurtoch pri nemocnici (NsP) v Myjave, povrch
ANTUKA, sezónne využitie, na tenisovom kurte športového areálu ZŠ na Viestovej ul.
Tartan, na dvoch tenisových kurtoch (prevádzka od augusta 2011), Bradáčova ulica, povrch
Tartan a Umelá tráva.
Volejbalový oddiel
Volejbal, ako športové odvetvie má v Myjavskom regióne niekoľko desaťročnú tradíciu.
V druhej polovici 20. storočia bolo volejbalové hnutie v Myjave a okolí úzko späté s menom
nestora tohto športu, pánom Ľubomírom Podrazilom st.
Jeho kvalitná práca pri mládeži prinášala ovocie vo forme regionálnych titulov a účastí
vo finálových turnajoch v rámci Československej republiky. Štafetu v práci s mládežou od
neho prevzali po roku 1990 tréneri p. Kotvan, Chovanec, Pavlík, Šimko, Malatinský a
Podrazil ml. Kvalita ich práce sa prejavila v novodobej histórii. V roku 1998 získali titul
Majstra SR juniori Myjavy, ktorý na nasledujúci rok obsadili druhé miesto.
Veľmi úspešne si viedli i volejbalisti v nižších vekových kategóriách. Pod vedením p.
Kotvana a neskor Šimka a Malatinského každoročne získavali medailové umiestnenia na
turnajoch Majstrovstiev Slovenskej republiky v kategóriách žiakov. Dobrá práca s mládežou
mala logické vyústenie v zlepšovaní výkonnosti družstva mužov. Títo po postupe do extraligy
v roku 1996 každoročne vylepšovali svoje umiestnenie. Vrcholom úspešnosti tejto vekovej
kategórie boli bronzové medaily v rokoch 2000 a 2001 pod vedením trénera Vlka. V roku
2001 družstvo odohralo 3 zápasy v európskom pohári CEV.
V túto dobu bola priemerná návštevnosť na zápasoch extraligy 800 ludí. Svedectvom
úspešnej práce sú naši odchovanci, ktorí v súčasnosti pôsobia v slovenskej extralige i v
zahraničí. Dvaja hráči z Myjavskej liahne reprezentovali a reprezentujú Slovenskú republiku
v kategórii mužov.
V sezóne 2009/2010 sa družstvo VO TJ Spartak Myjave prihlásilo do 1. ligy mužov
skupina západ. Túto s prehľadom vyhralo a postúpilo do baráže o účast v extraligy. Po
vítazstve 3-1 na zápasy s družstvom Starej Ľubovne VO TJ Spartak Myjava vybojoval
extraligu pre ročník 2010/2011. K základným pilerom mužstva sú odchovanci Myjavy bývalý
reprezentant Slovnska Andrej Barbierik a Dušan Gálik.

VO
Volejbalový oddiel mužov Spartak Myjava ukončil jesennú nadstavbovú časť na prvom
mieste s dvojbodovým náskokom pred SPU NItra, Starou Ľubovňou, STU Bratislava,
Prešovom a Púchovom.
Basketbalový oddiel
Hrajú súťaž MO – západ v kategórii staršie mini a Kopaničiarsku basketbalovú liga žiačok,
ktorá prebiehala v dlhodobej 6. člennej ligy posledným kolom ukončila tohtoročnú časť. Na 1.
mieste sa umiestnili žiačky so ZŠ Viestova Myjava, 3. Miesto Gymnázium Myjava a 6. Miesto
ZŠ Štúrova Myjava.
Klub slovenských turistov
Aktívnym myjavským oddielom je Klub slovenských turistov pri TJ Spartak Myjava pokračuje
v tradíciách turistiky na Myjave, ktoré začali vznikom Turistického oddielu pri TJ Spartak
SAM Myjava v roku 1949. V súčasnosti má približne 40 evidovaných členov a viacerých
záujemcov o turistiku, ktorí sa zúčastňujú akcií, poriadaných klubom. Väčšinou sa jedná o
turistov v strednom a dôchodkovom veku, mládež sa akcií zúčastňuje len sporadicky.
Približne raz za mesiac (v jarných a jesenných mesiacoch) sa organizujú 1-dňové zájazdy do
vzdialenejších pohorí Slovenska. Okrem turistických akcií zabezpečuje náš odbor aj
značkovanie turistických chodníkov. V pôsobnosti komisie značkovania KST TJ Spartak
Myjava je 180 km turistických chodníkov. Z nich jednu tretinu je treba každý rok obnoviť.
Tejto činnosti sa venujú Ing. Rastislav Naď, Ján Figura, Zdeněk Rajchl.
Futbal A mužstvo TJ Spartak Myjava
V Januári A mužstvo dostalo možnosť štartovať v zimnej TIP SPORT LIGE. V Myjavskej
skupine hrali naši hráči s týmito výsledkami: 1 :0 so Zlatými Moravcami, 1 : 1 so Spartakom
Trnava a nakoniec o postup ich pripravila prehra 5 : 3 so Zlínom.
7.2.2010, Futbal ženy
V MŠH Myjava sa uskutočnil 1. ročník ženského futbalového turnaja Women s Cup. Ženy
Sp. Myjava prehrala až vo finále a to 0:1 s FC Karlova Ves. Najlepšou strelkyňou turnaja sa
stala Zdenka Horešová. Trénerom družstva žien je p. Klement.
13.2.2010 sa družstvo žien sa zúčastnilo halového futbalového turnaja Women s B-B Cup
2010 v mesteBrumov-Bynice /ČR/. V konkurencii siedmich prvoligových českých
a slovenských družstiev.
Získali veľmi pekné 2. miesto. Zdenka Horešová získala cenu za prvý gól turnaja a Iveta
Neveďalová sa stala najlepšou strelkyňou turnaja.
21.2.2010, MHFL
Víťazom ôsmeho ročníka myjavskej halovej futbalovej ligy sa stalo mužstvo Varion. Liga
poslúžila ako vhodná zimná príprava futbalistov na letnú sezónu. Zápasy sa odohrávali
v nedeľu a priemernou návštevou okolo 400 divákov.
26.2.2010, Futbal
Malí futbalisti prípravka U9, r.2001 sa stali víťazmi hal. fut. turnaja v Novom Meste n/Váhom.
Pod vedením trénera Jána Durošku sa stali víťazmi turnaja o „Považský pohár“ .Najlepší
strelec bol Matej Batka a najlepší brankárMartin Dvořák, obidvaja Sp. Myjava. Tento úspech
je výsledkom dobrej práce s mládežou a je prísľubom do futbalovej budúcnosti.
1.3.2010,Futbal
Odchovanec Spartaka Myjava futbalista Denis Duga, v súčasnosti hráč Slávie Praha hral za
slovenskú reprezentáciu U16 v kvalifikačných stretnutiach o postup na ME v Budapešti.
6.3.2010, Futbal
Turnaj starých pánov "O pohár primátora Myjavy", za účasti ôsmich mužstiev mal veľmi
dobrú úroveň. Rozdelení boli do dvoch skupín. Domácich Starých pánov Myjavy tvorili hráči
Myjavy a Turej Lúky.
V semifinále vyhrali nad Starou Turou 3:1 a vo finálovom vyrovnanom stretnutí prehrali
s Chynoranmi 1:3 a obsadili druhé miesto.
1.5.2010, AMK Myjava
44. ročník tradičných prvomájových motokrosových pretekov prilákal na kamenný kopec veľa
nadšencov tohto na Myjave už tradičného športu. Tento ročník sa konal, ako Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v motokrose v triedach MX1 – OPEN, mx2 - MX2 – 125ccm, MX4 +

ČZ – veterán. Celkovým víťazom sa stal Tomáš Šimko z Močenoku pri Nitre. Najlepší
pretekár z Myjavy bol na 4. mieste Peter Margetiak. Na záver vydareného podujatia
poďakoval riaditeľ preteku Štefan Bučenec, bývalý vynikajúci motokrosový reprezentant,
mestu a sponzorom za pomoc pri usporiadaní preteku.
22.5.2010, Basketbal
Kopaničiarska basketbalová liga žiačok, ktorá prebiehala v dlhodobej 6. člennej ligy
posledným kolom ukončila tohtoročnú časť. Na 1. mieste sa umiestnili žiačky so ZŠ Viestova
Myjava, 3. Miesto Gymnázium Myjava a 6. Miesto ZŠ Štúrova Myjava.
5.6.2010, Karate klub Seigokan Myjava
Úspech myjavského Karate klubu na Majstrovstvách Slovenska v Košiciach pod vedením
pánov Petra Dobiáša, Ľuba Eliáša a Dušana Ondrejíčka bol titul Majstrov Slovenska v karate
družstiev pre rok 2010. Ďalší titul Majstra Slovenska v jednotlivcoch získala Terezka
Dobiášová.
Cyklistika: 5.6.2010 Myjavčan Peter Mosný obsadil na Majstrovstvách Európy v kros
triatlone v kategórii do 23 rokov prvé miesto . Bol aj členom víťazného družstva.
Nový športový areál
29.6.2010 slávnostne otvorili nový športový areál pri Základnej škole na Viestovej ulici.
Vybudovalo ho Mesto Myjava v rámci europrojektu komplexnej rekonštrukcie spomínanej
základnej školy a s pomocou sponzorských príspevkov. Športový areál obsahuje tartanovú
bežeckú dráhu, futbalové ihrisko s umelým povrchom, basketbalové ihrisko a tenisový kurt.
Možnosť využitia je v každý pracovný deň do 16.00 hod. Škola, poslúži aj športovým
organizáciám v meste a verejnosti. Počas prázdnin a v školskom roku cez víkendy je areál
otvorený pre verejnosť od 10.00 do 20.00 hod. Športovisko je oplotené a zabezpečené proti
vandalom má umelé osvetlenie a kamerový systém napojený na pult centrálnej ochrany
mestskej polície. Areál dopĺňa strážny domček – náraďovňa so sprchovým kútom. Náklady
na vybudovanie športového areálu boli viac ako 220 000,- €, plus vybavenie stálo 5000,- €.
Dokončilo sa aj malé parkovisko slúžiace návštevníkom športoviska.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili predstavitelia Mesta Myjava, riaditelia základných
a stredných škôl v meste, manažéri športových organizácií, zástupcovia realizátora stavby –
spoločnosti Sportreal Trenčín i myjavskí podnikatelia. Riaditeľ Základnej školy na Viestovej
ulici Zdenko Šimo po privítaní hostí odovzdal ďakovné listy Mestu Myjava a spoločnosti
Sportreal. Pásku na športovisku slávnostne prestrihla bývala slovenská tenisová
reprezentantka Ľudmila Cervanová, ktoré si hneď nový tenisový kurt aj vyskúšala.
Vybudovaním kurtu zároveň vzniklo zázemie pre vznikajúci myjavský tenisový oddiel. Tento
šport dosiaľ v Myjave na profesionálnej úrovni neexistoval, no letné tenisové kempy
v uplynulých dvoch rokoch prebiehajúce na kurtoch Nemocnice s poliklinikou Myjava potvrdili
záujem najmä deti a mládeže o tenis.
Plavecký oddiel
Dvaja myjavský plavci priniesli medaily z medzinárodných plaveckých pretekov World Sports
Festival 2010 s účasťou 4000 pretekárov z 25 krajín sveta. Juraj Saka obsadil 1. miesto na
50 m VS a š. miesto na 100 m VS. Zuzana Durcová získala bronz za 3. miesto v
medzinárodnej štafete 8x50 m. Hlavným trénerom plavcov je p. M. Jamrich.
8.2010 Ocenenie Myjavského cyklistu
V auguste sa Richard Meleg stal víťazom cyklistického ultramaratónu Race Around the
Central Europe dlhého 1175 km za dva dni a dve noci bez spánku, len so štyrmi
pätnásťminútovými prestávkami. Zvláštnu cenu za tento mimoriadny výkon medailu M. R.
Štefánika prevzal z rúk prezidenta Slovenského cyklistického zväzu a olympijského víťaza
Antona Tkáča.
Atletický Oddiel
13.1.2010 bol založený pod vedením Pavla Michalčíka a Rastislava Eliáša atletický oddiel
Sp.Myjava. Už od svojho založenia dosiahol viacero pozoruhodných výsledkov, či už
v krosových, cestných, alebo dráhových pretekov. 11.9.2010 usporiadal oddiel v spolupráci
s mestom Myjava prvý ročník „Kopaničiarskej desiatky“. Preteky odštartoval riaditeľ Úradu

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimír Petráš. Štartovalo 53 pretekárov
v šiestich kategóriách.
V hlavnej kategórii Muži A zvíťazil domáci pretekár Pavol Michalčík. V kategórii Muži
B zvíťazil tiež domáci pretekár Ján Moravec a tretím domácim víťazom sa stal v juniorskej
kategórii Ján Moravec. Pretekalo sedem oddielových pretekárov.
Futbal
A družstvo dospelých v poslednom jesennom kole II. ligy západ remízou 0:0 v Topoľčanoch
potvrdili veľmi úspešnú jeseň. Týmto výsledkom sa stala Myjava jesenným majstrom II. ligy
západ slovenskej ligy so štvorbodovým náskokom pred druhou Nemšovou. Je to úspech FO
Spartak Myjava a dobrý základ do jarnej časti a postupu do II. slovenskej ligy. Tiež postup
a vyradenie až vo štvrťfinále Slovenského pohára, kde po výsledkoch 0:1 a 0:0 vypadli
s prvoligovým Slovanom Bratislava.
Horolezecký klub Red Point v roku 2010
V r. 2010 klub vyvíjal aktívnu činnosť ako na pretekoch na umelých stenách, tak aj na
skalách a v horách. . V skalnom lezení, najlepšia lezkyňa klubu, Nina Kovaříková
absolvovala preteky Slovenského pohára a vo všetkých štyroch zvíťazila. Stala sa držiteľkou
zlatého Slovenského pohára. V pretekoch v českom pohári skončila strieborná a na
celoeuruópskych pretekoch, ktoré sa konali v rakúskom Imste bola tesne piata.
2.10.2010Volejbal
V sezóne 2009/2010 sa družstvo VO TJ Spartak Myjave prihlásilo do 1. ligy mužov skupina
západ. Túto s prehľadom vyhralo a postúpilo do baráže o účasť v extraligy. Po víťazstve 3-1
na zápasy s družstvom Starej Ľubovne VO TJ Spartak Myjava vybojoval extraligu pre ročník
2010/2011. Extraligu odštartovali víťazne 3:2 nad Prešovom. V Slovenskom pohári zvíťazili
v prvom kole nad STU Bratislava tiež 3:2. Zostava Spartaka pre sezónu 2010/2011:
Barbierik Andrej, Chudík Branislav, Dekan Michal, Gálik Dušan, Jelínek Martin, Jurča
Jaromír, Minárik Martin, Ochodnický Luboš, Petrucha Jaroslav, Priesol Erik, , Šimovič
Pavol, Špaček Roman, Tréner: J Petrucha.
Karate TJ Spartak Myjava
Sedem pretekárov oddielu karate TJ Spartak Myjava si v druhom kole Bratislavského
pohára vybojovali 9 medailových umiestnení. Prvé miesto vybojovali Matúš Čanky a Denis
Buchta. Dominik Dobiáš, ktorý je člen Slovenskej reprezentácie získal celkove v dvoch
turnajoch dve zlaté medaily.
Športovec roka 2010
Mesto Myjava v spolupráci s TJ Spartak Myjava a mediálnym partnerom Kopaničiar Expres,
zorganizovalo anketu Športovec roka 2010, ktorá vyvrcholila slávnostným galaprogramom v
Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave.
Vyhodnotenie najlepšieho trénera, najlepší kolektív, objav roka a taktiež TOP dvanástku
najlepších športovcov, novinka, TOP 12 najlepších športovcov a osobnosť do siene slávy.
TOP 12: Pavol Michalčík-atletika, Ján Moravec - atletika, Tereza Dobiášová - karate,
Dominik Dobiáš - karate, Martin Vydarený - volejbal, Andrej Barbierik - volejbal, Martin
Černáček - futbal, Richard Meleg - cyklistika, Peter Mosný - triatlon, Milan Mizerák - volejbal,
Nikola Kovárová - cyklistika, Nina Kovaříková - športové lezenie.
Tréner roka: Dušan Ondrejčík – karate
Kolektív roka: Volejbalisti muži Spartak Myjava
Do siene slávy boli v roku 2010 uvedené tieto osobnosti myjavského športu: Ing. Milan
Vrána, Jaroslav Kročian, Vladimír Sirvoň
Sieň slávy myjavského športu
ROK 2008 - Dušan Boháč - basketbal, Štefan Sadloň - futbal, Štefan Horňák - predseda TJ,
Ľubomír Podrazil - volejbal
ROK 2009 - Jaroslav Pavlák - futbal, Ján Bies - predseda TJ, Ján Čepko - turistika, Ivan
Fajnor - futbal, Gabriel Gála – volejbal.

Záverečné ustanovenie
Návrh kronikárskeho záznamu Mesta Myjava za rok 2010 bol po vypracovaní kronikárom
predložený rokovaniu:
- Komisii vzdelávania a kultúry Mestského zastupiteľstva v Myjave dňa 9. 4. 2013, ktorá
prijala uznesenie nasledovného znenia:
- „Komisia berie na vedomie kronikársky záznam mesta Myjava za rok 2010 a odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Myjave na jeho prerokovanie a schválenie.“
- Mestské zastupiteľstvo v Myjave, ktorá ju dňa 25. apríla 2013, po prerokovaní svojím
uznesením č. vzala na vedomie.
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