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História mesta Myjava
Historické výročia
70. výročie založenia Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ) v Turej Lúke u Belanských.
Slovenská evanjelická jednota bol svojpomocný dobrovoľný spolok, ktorého cieľom bolo
prehĺbenie nábožnosti a hmotná podpora v núdzi založená na korunových členských
príspevkov z ktorých sa vyplácali starobné, sirotské, posmrtné a dobročinné podpory. SEJ
bola založená v r. 1892 Slovákmi v USA. Štátnou mocou bola SEJ v 30.9.1951 rozpustená.
Výročia
120. výročie úmrtia Ľudevíta Karola Semiana
150. výročie narodenia Ľudevíta Mojmíra Semiana
21.2.1896 sa narodil rodák Turej Lúky generálmajor Ján Černek. Zomrel 20.4.1977.
Pochovaný je na turolúckom cintoríne.
150. výročie narodenia Daniela Pažického, myjavského vydavateľa a kníhtlačiara
70. výročie úmrtia Daniela Pažického
70. výročie narodenia spisovateľa Vlada Bednára, rodáka z Myjavy
Významné udalosti
Mgr. Viera Feriancová predstavila novú knihu originálnych jedál Myjavcov v minulosti i v
súčastnosti
Jaroslav Hargaš predstavil zbierku svojich básní s názvom „Moje vyznanie“.
9.3.2011. Za podpory mesta Myjavy a Hotela Štefánik bola v kongresovej sále Hotela
Štefánik predstavená monografia z názvom, Myjava v obrazoch histórie, autora p. Jána
Gálika Kniha bola predstavená za podpory mesta Myjavy a Hotela Štefánik.
FS Kopaničiar
V novembri 2011 bol vydaný nový album Folklórneho súboru Kopaničiar s jednoduchým
názvom „Vianočné“ obsahuje 13 skladieb a vinšovačiek s vianočným motívom. Inšpiráciu
muzikanti hľadali v ľudových tradíciách Myjavy, Turej Lúky, Hornej Súče, Dolnej Súče,
Horného Sŕnia, Moravského Lieskového i východného Slovenska. Spolu s Kopaničiarom
v novom albume účinkuje aj dlhoročná sólistka OĽUN-u Slovenského rozhlasu (dnes RTVS)
Slávka Švajdová, deti zo Základnej umeleckej školy Karola Pádivého z Trenčína a majiteľ
nahrávacieho štúdia MUSAE POLYMNIA z Moravského Lieskového Peter Šíma, kde celý
album vznikol.

Politický život

Mestské zastupiteľstvo mesta Myjavy
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.,
Zastupiteľstvo mesta Myjava dňa 10. 02. 2011 p r e r o k o v a l o a schválilo v hlavných
bodoch: - plán kultúrnych a športových podujatí v meste Myjava na rok 2011
- Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačný
programu Životné prostredie na realizáciu projektu „Vybudovanie vodovodu
Malejov“ v celkovej výške oprávnených výdavkov 1 592 568,77 € s DPH, ktorý
je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Myjava.
- Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok.
- Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt vo výške 79 628,44 € z vlastných zdrojov rozpočtu Mesta Myjava.
- Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v pôsobnosti
Mesta Myjava:
ZŠ Viestova 1, Myjava: MUDr. Milan Mokoš, Zlata Vydarená, Ľubica Kozárová, RNDr. Eva
Gálová
ZŠ Štúrova 18, Myjava: Milan Duga, Ing. Anna Pančiaková, Ing. Peter Valúch, Bc. Viera
Dugová
ZŠ s MŠ Turá Lúka 103, Myjava: Pavol Talčík, Branislav Havlík
MŠ Bradáčova 773/30, Myjava: Mgr. Alena Kmeťová, Ing. Elena Vránová
MŠ SNP 407/1, Myjava: Danica Holičová
Ing. Alžbeta Smetanová
MŠ Hoštáky 671/12: Mgr. Jana Gáliková, Martin Mareček
ZUŠ Partizánska 290/17, Myjava: Mgr. Viera Feriancová, Vladimíra Jurenková
CVČ Dolná štvrť 368/23, Myjava: Paulína Heráková, Mgr. Erika Matulová.
Všetky kompletné materiály sú zverejnené dostupné v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Materiály na rokovanie MsZ, kde sú k dispozícii. Neskrátený záznam z rokovania si môžu
pozrieť občania aj na webe v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave - Záznam rokovania MsZ
Dňa 15. 3. 2011 sa na základe požiadaviek občanov, stretli v malej zasadacej miestnosti
Mestského úradu Myjava členovia Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta
Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktorí sa zaoberali plánovaným výrubom drevín v
centrálnej časti mesta nadväzujúceho na investičnú akciu "Zóna - centrum mesta Myjava" a
komplexnou ochranou a údržbou verejnej zelene s dôrazom na zabezpečenie finančnej
náhrady. Súčasťou stretnutia bola aj obhliadka v teréne. Na stretnutie bol prizvaný aj štáb
Televízie Myjava. Reportáž o tejto téme je zaznamenaná v archíve TVM, kde sú predstavené
dokumentácie a plány výsadby.
21. 3. 2011 sa v Nemocnici s poliklinikou v Myjave uskutočnilo stretnutie ministra
zdravotníctva Ivana Uhliarika s vedením nemocnice, zástupcami Trenčianskeho
samosprávneho kraja a predstaviteľmi mesta Myjava. V asi hodinovom rozhovore s
riaditeľom nemocnice MUDr. Jozefom Markovičom sa minister zaujímal o súčasné
fungovanie nemocnice, o počet lôžok na jednotlivých oddeleniach a ich priemernú obložnosť,
ekonomiku a hospodárenie a vo vzájomnej diskusií s prítomnými hosťami analyzovali ďalšie
možnosti napredovania myjavskej nemocnice v ďalších rokoch. Minister prítomných
informoval o pripravovaných zmenách v zdravotníctve, najmä v systéme vzťahov pacient nemocnica - zdravotná poisťovňa a o zmenách v platbách poisťovaní, ktoré sa už nebudú
počítať v závislosti od hospitalizácie, ale od stanovenej diagnózy. Zaujímali ho aktuálne

problémy nemocnice a prejavil záujem prezrieť si novú spaľovňu v areáli nemocnice,
rehabilitačné a doliečovacie oddelenie.
66. výročie oslobodenia Myjavy.
8.apríla 2011 sa pri pamätníku Oslobodenia na Nám. M. R. Štefánika uskutočnilo
spomienkové zhromaždenie pri príležitosti 66. výročia oslobodenia Myjavy. Program začal
najprv o 10.00 h pri hrobe padlého vojaka Červenej armády v miestnej časti Turá Lúka a o
11.30 h sa presunul k myjavskému pamätníku. Tu sa uskutočnili kladenia vencov a príhovory
primátora Myjavy p. Pavla Halabrína, zástupcu ZPFB v Myjave Ing. Beniamína Hrivnáka.
Vencami si uctili pamiatku padlých zástupcovia politických strán v meste.
Zastupiteľstvo mesta Myjava dňa 01. 04. 2011 p r e r o k o v a l o v hlavných bodoch: - Informácio o súčasnej situácii v Základnej škole na Štúrovej ulici a návrhy jej riešenia,
Riešenie financovania zariadenia sociálnej starostlivosti Zariadenie opatrovateľskej služby
„NEZÁBUDKA“, Hurbanova 621/13, Myjava. Návrh na rozšírenie predmetu podnikania
(činnosti) spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.
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
4. 5. 2011 Jedným zo sprievodných podujatí spomienky na gen. M. R. Štefánika pri
príležitosti 92. výročia jeho úmrtia bol aj tradičný hviezdicový pochod na Bradlo, ktorý
každoročne organizuje mesto Brezová pod Bradlom. Zraz účastníkov pochodu bol v stredu
4. mája 2011 o 8.00 h pri Štefánikovom pamätníku na myjavskom námestí. Zapojili sa doňho
aj Myjavčania - zástupcovia všetkých základných a stredných škôl v Myjave.
U z n e s e n i e č. 76/2011
Zastupiteľstvo mesta Myjava dňa 30. 06. 2011 p r e r o k o v a l o a schválilo v hlavných
bodoch:
30. 6. 2011 sa zišlo Mestské zastupiteľstvo na riadnom rokovaní. Na programe bolo 15
rokovacích bodov. Poslanci na zasadnutí schválili hlavnému kontrolórovi plán činnosti na II.
polrok 2011, podľa ktorého sa bude Ing. Vladimír Výdurek zameriavať na kontrolu
dodržiavania zásad predbežnej kontroly vedúcich odborov v oblasti dodávok tovaru, služieb
a prác pred úhradou faktúr, bude kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami
mesta pri spolufinancovaní investičných akcií a tiež hospodárenie s finančnými prostriedkami
a majetkom mesta v neziskovej organizácii Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc.
Štvrtou oblasťou, ktorou sa bude hlavný kontrolór zaoberať, bude kontrola vybavovania
sťažností a petícií v súlade s platnou legislatívou.
Z majetkových prevodov vyberáme informáciu o schválení návrhu na odpredaj stavby a
pozemku - mestskej časti budovy Centra B spoločnosti EuroMAX Slovakia za účelom
vybudovania obchodného centra. Na tento majetok bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve
ešte v decembri 2008, a týmto krokom bola naplnená, pričom úhrada zo strany spoločnosti
za nadobúdaný majetok vo výške 995 817,57 € sa už v minulosti uskutočnila. Súčasťou
júnového rokovania myjavského zastupiteľstva boli aj výročné správy spoločností s
majetkovou účasťou Mesta - Správa majetku Mesta Myjava, Samšport Myjava a Bytový
podnik Myjava. Všetky kompletné materiály nájdete zverejnené v sekcii Samospráva - MsZ
v Myjave - Materiály na rokovanie MsZ, kde si ich môžete preštudovať. Takže k nim len
stručne: Správa majetku mesta Myjava hospodárila v roku 2010 so stratou 166 895,- €,
Samšport dosiahol zisk 20 836,42 €, ktorý navrhol prerozdeliť medzi rezervný fond a na
neuhradenú stratu z minulých rokov a Bytový podnik Myjava vykázal po zdanení výsledok za
rok 2010 - zisk vo výške 135 606,08 €, ktorého prerozdelenie bude predmetom osobitného
návrhu spoločníkov podniku.
Poslanci takisto zobrali na vedomie výročné správy za rok 2010 dvoch neziskových
organizácií zriadených mestom - Sociálne služby Myjava a Rozvoj cestovného ruchu

myjavských kopaníc. V bode č. 10 dostali poslanci informáciu o investičných akciách mesta v
tomto roku - práve realizovaných i plánovaných. Išlo o individuálnu bytovú výstavbu (IBV)
Kopánka II., regionálne centrum na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (v
príprave), polder Svacenícky járok (dokončená stavba, prebieha kolaudácia), centrálnu
mestskú zónu - nové Námestie M. R. Štefánika (časť pri rieke je hotová a skolaudovaná,
prebieha výstavba hlavného námestia pred budovou Centra B, ktorá by mala byť dokončená
do konca októbra 2011), rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka na
Hurbanovej ulici (stavba skolaudovaná, prebieha ešte dodávka a montáž zariadenia
suterénu ZOS) a verejné osvetlenie Turá Lúka pri miestnej komunikácii k bývalej základnej
škole (prebieha napojenie na jestvujúci rozvod verejného osvetlenia). Primátor Pavel
Halabrín podal na rokovaní poslancom informáciu o efektívnosti a účelnosti mestskej
hromadnej dopravy. Myjavská MHD od začiatku roka do 1. 6. 2011 prepravila 10 820 ľudí
(mesačne je to od 1816 do 2624 pasažierov) a náklady na ňu dosiahli výšku 21 820,40 €.
Tržby boli vo výške 1 803,34 €. Poslanci pri tomto rokovacom bode poverili primátora na
rokovania so spoločnosťou TESCO, aby spoločnosť aj naďalej prispievala na prevádzku
MHD Myjava, nakoľko autobusy majú konečnú zastávku práve pri hypermarkete uvedeného
obchodného reťazca. V závislosti od výsledkov týchto rokovaní pristúpi Mesto Myjava k
ďalšiemu riešeniu financovania a prevádzky MHD v meste, o čom bude opäť informované aj
Mestské zastupiteľstvo.
Dôležitým rokovacím bodom bol návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia
(VZN), ktorý bol vypracovaný a do programu zaradený aj na základe rozsiahlej verejnej
diskusie o zeleni v meste na webovej stránke mesta a pripomienok občanov k tejto
problematike. Nové VZN v súlade s platnou legislatívou komplexne rieši podmienky
udržiavania čistoty verejných priestranstiev, vodných tokov a zelene. Upravuje zvláštne
užívanie verejného priestranstva, povinnosti a zodpovednosť za poriadok a čistotu, zimnú
údržbu, fajčenie na verejnosti, deratizáciu či výruby drevín. Zároveň definuje uloženie sankcií
za porušenie VZN. Materiál zatiaľ nájdete medzi materiálmi na rokovania MsZ, neskôr bude
publikovaný aj v zozname platných VZN na našom webe.
V bode "Rôzne" sa poslanci okrem iného zaoberali aj momentálne všeobecne
atraktívnou témou, a to platom primátora. Jeho výška musela byť schválená do konca
mesiaca jún 2011 v súvislosti so zákonom č. 154/2011 Z. z. ktorým sa dopĺňa a mení zákon
č. 253/1994 Z. z. Po novom tak bude Pavel Halabrín poberať plat vo výške 2589,- €, čo je o
5,- € menej ako doteraz. Primátorov plat je tvorený súčinom priemerného platu zamestnanca
v národnom hospodárstve za uplynulý rok (769,- €) a koeficientu stanoveného podľa počtu
obyvateľov, čo je v prípade Myjavy 2,53. Tento plat bol na návrh zastupiteľstva navýšený v
súlade so zákonom o 33%, čo je v konečnom vyjadrení práve suma 2589,- €.
Na záver rokovania mali poslanci v pláne ešte prehliadku investičných akcií, ktorá sa
však uskutočnila v obmedzenom variante, a to kvôli silnej búrke s krupobitím, ktorá práve
počas zasadnutia zastupiteľstva zasiahla Myjavu.
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.
Sčítanie ľudu 2011 6. 6. 2011 ukončili sčítací komisári vo svojich obvodoch zberanie
sčítacích formulárov pre obyvateľov, domy a byty čím sa oficiálne ukončilo tohoročné
sčítanie na Slovensku. Sčítanie, ktoré sa robí každých 10 rokov, malo tento raz dve
špecifiká. Po prvýkrát sa robilo naraz v jednom roku v celej Európskej únií zberom vzájomne
porovnateľných údajov a ľudia mali možnosť sčítať sa aj elektronicky. Rozhodujúcim
okamihom sčítania ľudí, domov a bytov bolo polnoc z 20. na 21. 5. 2011. Zber bol ukončený
a spracovaný do 6. júna a tí, ktorí sa rozhodli sčítať elektronicky, mali tak možnosť urobiť
najneskôr do 29. 5. 2011. Konkrétne Myjava mala stanovených 51 sčítacích obvodov a
poverených 45 komisárov.

Sčítanie bolo ukončené dňom 6. 6. 2011. Od 13. do 17. 6. 2011 sa na Mestskom úrade v
Myjave uskutočnilo preberanie sčítacích formulárov vyplnených a odovzdaných občanmi
Myjavy. Formuláre od sčítacích komisárov preberali sčítací revízori - poverení pracovníci
Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom. Zo záverečného zápisu vyplýva, že v
Myjave, v 51 sčítacích obvodoch, fyzicky odovzdalo vyplnené formuláre typu A - Údaje o
obyvateľovi 11 811 obyvateľov. Formulárov typu B - Údaje o byte bolo 4716 a typu C - Údaje
o dome 1603. Podľa predbežných výsledkov sčítania sa na Myjave nachádza 11 798 trvale
bývajúcich občanov, 862 ľudí je síce s trvalým pobytom, ale neprítomných a prítomných v
okamihu sčítania bolo 11 465 ľudí. Elektronicky sa sčítalo 640 obyvateľov, 181 bytov a 66
domov. Na Myjave nevznikli žiadne vážne problémy a komplikácie spojené s procesom
sčítania.
22. 6. 2011 Mesto Myjava ukončilo stavebnú časť projektu budovania poldra so stálou
vodnou hladinou na Svaceníckom járku, ktorý je prítokom rieky Myjava v miestnej časti Turá
Lúka. Potreba výstavby poldra vychádzala z generelu protipovodňových opatrení, ktorý malo
Mesto spracovaný v súvislosti so systematickou ochranou životov občanov a majetku pri
povodňovej aktivite rieky, ktorá sa zvlášť v Turej Lúke takmer každý rok opakuje. Celkové
oprávnené náklady na výstavbu poldra boli vo výške 2 384 362,96 € a projekt bol
spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej
republike v rámci Operačného programu Životné prostredie sumou vo výške 2 265 144,81 €.
Stavebnú časť poldra realizovali dvaja dodávatelia - spoločnosť Váhostav-SK a.s. Žilina
(teleso poldra) a Ing. Ján Kurtiš - Forest Co, Myjava (vegetačné úpravy). V rámci projektu
bolo v okolí poldra vysadených asi 50 000 ks nových drevín v forme remízok a zasakovacích
pásov v celkovej dĺžke asi 11 km, ďalšie dreviny a kroviny budú tvoriť brehové porasty
poldra. V súčasnosti prebehlo kolaudačné konanie vodnej nádrže, ktorej výstavba bola podľa
projektu rozdelená na sedem objektov. Zároveň sa polder začal pomaly napúšťať.

5. 8. 2011 Organizácia Transparency International v mesiaci júl vykonala druhé kolo
prieskumu povinného zverejňovania zmlúv na webe, do ktorého zahrnula 100 najväčších
slovenských samospráv. Vo všeobecnosti výsledky hovoria, že od marca, kedy organizácia
realizovala prvé kolo prieskumu, sa situácia s napĺňaním litery zákona zlepšila a slovenské
mestá a obce si svoju povinnosť zverejňovania plnia lepšie. Hoci stále pretrvávajú niektoré
nedostatky, ako napríklad nedbanlivosť pri vypĺňaní dát, chýbajúce zmluvné prílohy či
cenníky a podobne. Maximálny počet bodov za všetky hodnotiace kategórie, ktoré mohli
samosprávy v kontrolnom prieskume získať, bol 100 bodov. Najlepší výsledok dosiahla
Bratislava - Staré Mesto (99 bodov), najhorší Nitra (8 bodov). Podľa krajov najlepšie
zverejňujú zmluvy obce a mestá v Trenčianskom a najhoršie v Prešovskom kraji. Bodový
priemer v rámci Slovenska je 60,2 bodu. Čo sa týka Myjavy, tej bolo v prvom kole vytknuté,
že údajne nezverejňuje zmluvy v podobe, v akej káže zákon a preto ani nebola s ďalšími
dvoma obcami hodnotená. V aktuálnom prieskume už mesto Myjava získalo 73 bodov a
obsadilo v rebríčku 29. miesto, čo je na rovnakej úrovni ako napríklad Čadca, Košice - západ
alebo Zlaté Moravce. Dobré bodové hodnotenie získala v kategóriách plné zverejnenie,

vlastnosti dokumentov alebo zložitosť prístupu. Rezervy, ktoré sa ukázali v užívateľskom
komforte sa doriešili po spustení novej webovej stránky.
67 výročie SNP.V piatok 26. augusta 2011 o 15.30 h na Nám. M. R. Štefánika v Myjave
pri Pamätníku osloboditeľov mesto Myjava a Miestna organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (SZPB) usporiadali spomienkové zhromaždenie pri príležitosti
67. výročia Slovenského národného povstania. Dvojčlenné delegácie mestských organizácií
položili vence k Pamätníku osloboditeľov, nasledoval prednes básne, príhovor primátora a
zástupcu MO SZPB. Stretnutie bolo ukončené štátnou hymnou SR. Oblastné oslavy SNP, sa
uskutočnili
v
nedeľu
28.
augusta
2011
na
vrchu
Roh
pri
Lubine.
Zastupiteľstvo mesta Myjava dňa 08. 09. 2011 p r e r o k o v a l o v hlavných bodoch:
- Správu o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2011
- Majetkové prevody
- Správu o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového
rozpočtu k 30.6.2011
- Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Myjava v roku 2011
- Správu o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby NEZÁBUDKA za prvý
polrok 2011
- Správu o verejnom obstarávaní za prvý polrok 2011
- Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 124/2008 o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na
dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Myjava
- Návrh Dodatku k čl. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 125/2008 o výške
príspevku na nákup potravín na jedno jedlo v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
- Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o poskytovaní dávky v hmotnej
núdzi a jednorazovej finančnej pomoci občanom mesta Myjava
Všetky kompletné materiály nájdete zverejnené v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Materiály na rokovanie MsZ, kde si ich môžete preštudovať. Neskrátený záznam z
rokovania si môžu pozrieť občania aj na webe v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Záznam rokovania MsZ.
Predčasné parlamentné voľby
Dňa 11.10.2011 na základe hlasovania v SNR nedostala dôveru vláda Slovenskej
republiky.
12.10.2011 bol ustanovený termín predčasných parlamentných volieb na 10.3.2012.
Zastupiteľstvo mesta Myjava dňa 08. 11. 2011 p r e r o k o v a l o v hlavných bodoch:
Poslancom bol predložený materiál s názvom "Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok
2012", ktorý bol spracovaný na základe reálneho stavu financií mesta v súčasnosti a s
prihliadnutím na predpokladané budúcoročné hospodárenie. Jednalo sa o komplexnú
informáciu o rozpočtových východiskách, z ktorých bude Odbor majetkoprávny, financií a
daní Mesta Myjava vzchádza pri tvorbe návrhu budúcoročného rozpočtu, ktorý bol
predmetom schvaľovacieho procesu na decembrovom zasadnutí. Východiská rozpočtu vyšli
v návrhu s deficitom 275 474,- €, čo nie je podľa zákona možné a mesto nemôže postaviť
svoj rozpočet ako deficitný. Z toho dôvodu prejdú návrhy jednotlivých kapitol analýzou tak,
aby rozpočet na rok 2012 bol postavený v súlade s platnou legislatívou a zabezpečil financie
na chod mesta v budúcom roku čo najefektívnejšie. Rozpočet ovplyvňuje ešte niekoľko
ďalších faktorov, medzi nimi aj štátny rozpočet, ktorý doposiaľ nebol schválený alebo čerstvá
informácia o zrušení tzv. daňového mixu pre samoprávy.

V ďalšom bode bola prítomným poslancom odprezentovaná informácia o realizácii
projektov financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta Myjava,
ako aj plán investičných akcií na rok 2012. Z realizovaných a práve finišujúcich projektov
spomenieme vybudovanie regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
odpadu, ktoré sa bude nachádzať v areáli spoločnosti BRANTNER Slovakia v Myjave.
Momentálne prebiehajú stavebné práce na hale a dovezená je takisto technika - drviče,
fermentor, chladiaci box, štiepkovač... Hodnota tohto projektu je viac ako 2,7 milióna eur.
Ďalším projektom, ktorý je už v podstate hotový, je vybudovanie poldra Svacenícky járok za
viac ako 2,3 milióna eur, ktorý už dnes plní svoju funkciu na prítoku rieky Myjava Svaceník v
mestskej časti Turá Lúka. Mesto v tejto chvíli čaká na kolaudačné rozhodnutie.
Tretím realizovaným projektom je komplexná rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny Nám. M. R. Štefánika, v rámci ktorej bola ukončená I. etapa (územie medzi riekou Myjava a
budovou Centra B) a realizuje sa II. etapa - centrálne námestie na mieste bývalého
parkoviska. Otvorenie tohto námestia je naplánované na koniec novembra - začiatok
decembra a tento štvrtok (10. 11. 2011) sa začne skúška technológie fontány, ktorá potrvá 4
- 5 dní. Následne bude fontána pred zimnou sezónou vypustená. Rekonštrukcia bude v roku
2012 pokračovať III. etapou. Grantové projekty pripravovaných na rok 2012 sú: vybudovanie
vodovodu Malejov, ktorého projekt je už schválený a práce pozastavené v roku 2008 budú
môcť opäť pokračovať a modernizácia verejného priestranstva - areál Padelky, kde pribudnú
napríklad spevnené plochy, sklady, detské hracie zariadenia, voliéry, jazierko, osvetlenie a
pod. V pláne investičných akcií, ktorých realizácia bude závisieť od finančných možností
mesta, sa nachádza dokončenie infraštruktúry pre IBV Kamenné, časť rekonštrukcie centra
mesta financovaná z iných, ako grantových zdrojov, vrátane finančného príspevku
Trenčianskeho samosprávneho kraja a oprava verejného osvetlenia a komunikácií v areáli
bývalej SAM Myjava. Ako na rokovaní povedal primátor Myjavy Pavel Halabrín, cíti morálnu
povinnosť upraviť priemyselný areál, nakoľko tam podnikajú subjekty, ktoré patria medzi
najväčších platcov miestnych daní, zamestnávajú veľa ľudí a do opráv infraštruktúry v
predmetnom území nebolo dlhé roky investované v primeranom rozsahu.
Poslanci na rokovaní schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Mesta
Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby poskytované
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava. Toto
VZN sa týka troch poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta, ktorými sú Mesto
Myjava ako také, Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka a Sociálne služby Myjava n.
o. Nariadenie mierne zvyšuje niektoré sadzby za poskytované sociálne služby - rádovo v
desiatkach centov a upravuje rozdiely medzi klientmi, ktorí sú obyvateľmi mesta Myjava a
tými, ktorí sú občanmi iných miest a obcí. Skrátene povedané, zvýhodňuje občanov Myjavy
pred inými, ktorí budú musieť od 1. januára 2012 platiť za sociálne služby o niečo viac.
Okrem tohto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Myjave aj Dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v
školských a predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.
Došlo tu prakticky k dvom úpravám. Prvá sa týka vzniku školského strediska záujmovej
činnosti, kde je schválená dotácia vo výške 18,70 € a druhá školského stravovania, kde je po
zmene dotácia vo výške 106,- € namiesto pôvodných 114,- €.
V ďalších bodoch sa poslanci zaoberali návrhom termínov uzavretí manželstva a
uvítaní do života na rok 2012 a plánom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave v
roku 2012. Okrem toho sa do programu rokovania dostala informácia o prevádzke MHD
Myjava, ktorú primátor avizoval na jednom z predošlých zasadnutí. Podľa jeho slov dva krát

neúspešne kontaktoval spoločnosť TESCO vo veci riešenia finančnej podpory MHD.
Spoločnosť doteraz na výzvu Mesta nijako nereagovala, a ak sa to nezmení, MHD Myjava k
januáru 2012 ako taká skončí... Mesto však na základe analýz využívania mestskej
hromadnej dopravy občanmi bude hľadať spôsob, ako zachovať v prevádzke aspoň tie linky,
ktoré občania najviac využívajú. Ide napríklad o spoje do nemocnice alebo do mestskej časti
Turá Lúka. MHD Myjava je v súčasnosti pomerne málo využívaná, pričom Mesto mesačne
dotuje dopravu sumou asi 3000,- €.
Všetky kompletné materiály nájdete zverejnené v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Materiály na rokovanie MsZ, kde si ich môžete preštudovať. Neskrátený záznam z
rokovania si môžu pozrieť občania aj na webe v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Záznam rokovania MsZ.
Zastupiteľstvo mesta Myjava dňa 15. 12. 2011 p r e r o k o v a l o v hlavných bodoch:
Vzhľadom na schvaľovanie rozpočtu mesta na budúci rok, programového rozpočtu na roky
2012 - 2014 a balíka Všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa miestnych daní
a poplatkov. V bode č. 5 predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Vladimír Výdurek poslancom
návrh kontrolnej činnosti na rok 2012, ktorý primátor doplnil o opakovanú kontrolu
spoločnosti SAMŠPORT Myjava v II. štvrťroku 2012.
V bode č. 8 boli poslancom predložené nové znenia Všeobecne záväzných nariadení o
miestnych daniach a poplatkoch (VZN). Najväčšie zmeny sú pri daniach z nehnuteľností,
ktorých sadzby pôjdu od budúceho roka nahor. Zvýšenie sa týka pozemkov, stavieb i bytov a
bude tak mať dopad na občanov, podnikateľov aj poľnohospodárov... Výška sadzieb je rôzna
a môžete si ich pozrieť v návrhu materiálu na rokovanie zastupiteľstva v sekcii Samospráva
- MsZ v Myjave - Materiály na rokovanie MsZ. Priemerne si však občan priplatí asi 30,- €.
Príklad: Ak niekto vlastní byt, garáž a k tomu aj záhradu s chatkou, doteraz platil okolo 48,€. Od budúceho roka zaplatí 71,- €, teda o 23,- € viac. Nebolo to ľahké rozhodnutie až
napokon pripravilo finálnu verziu, ktorú poslanci odsúhlasili, ako nevyhnutný krok pre
zvýšenie príjmu do mestského rozpočtu, aby samospráva aj naďalej plnila všetky základné
služby občianskej vybavenosti, ako je napríklad funkčnosť verejného osvetlenia, vývoz
odpadu, čistenie mesta, kosenie a pod. Výber daní by tak mal byť na budúci rok o 129 000,€ vyšší. Pri ostatných miestnych daniach a poplatkoch zostáva výška sadzby nezmenená,
no malými zmenami prešlo kvôli novej platnej legislatíve každé VZN. Z ďalších zmien vo
VZN bolo zníženie veku pri uplatňovaní si úľav na miestnych daniach. Doteraz mal na 50%
úľavu nárok každý dôchodca od 70 rokov, po novom to bude od 65 rokov. Zároveň sa ruší
plošná úľava pre držiteľov preukazov ZŤP, ktorá však môže byť naďalej individuálne
posudzovaná. a v odôvodnených prípadoch priznaná. Pri dani za psa bude poskytnutá
majiteľovi 50% zľava z poplatku za kalendárny rok pri zobraní si psa z útulku, ktoré musí byť
vydokladované, a to po celú dobu držania psa. Mesto takisto vydá za poplatok 3,50 €
majiteľovi psa novú registračnú známku pri jej strate, poškodení či odcudzení.
V bode č. 10 sa Mestské zastupiteľstvo zaoberalo návrhom viacročného rozpočtu Mesta
Myjava na roky 2012 - 2014. V predloženom návrhu nie sú rozpočtované žiadne nové
investičné akcie v meste na budúci rok (riešiť sa budú len nevyhnutné opravy či havárie) a
plnenie rozpočtu je zamerané najmä na finišujúce projekty a splácanie záväzkov Mesta,
napríklad voči bankám. Rozpočet počíta s výdavkami v celkovej výške 7 486 549,- € a
príjmami vo výške 7 495 103,- €, čo znamená, že rozpočet je postavený ako prebytkový s
rozdielom 8 810,- €. Poslanci návrh rozpočtu schválili a zobrali na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. Ďalej boli prítomní poslanci oboznámení s plánom

kultúrnych a športových podujatí v meste Myjava na rok 2012 a v bode č. 14 - Rôzne
Mestské zastupiteľstvo v Myjave vyjadrilo nesúhlas so zámerom Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny so zlúčením Detského domova v Myjave s Detským
domovom v Novom Meste nad Váhom a následným zrušením toho myjavského. V
súvislosti s týmto problémom primátor informoval poslancov, že zaslal ministrovi list, v
ktorom ho upozornil na nekoncepčnosť tohto riešenia a požiadal ho o prehodnotenie
vzniknutej situácie. Primátor takisto informoval prítomných o tohtotýždňovom rokovaní so
spoločnosťou TURANCAR, ktorá prejavila záujem o prevádzkovanie spoja Myjava Trnava - Bratislava. Navyše je možné, že spoločnosť bude môcť pomôcť Mestu s
prevádzkou mestskej hromadnej dopravy v budúcom roku. To je však záležitosť ďalších
rokovaní a návrhu spoločnosti TURANCAR.
Všetky kompletné materiály nájdete zverejnené v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Materiály na rokovanie MsZ, kde si ich môžete preštudovať. Neskrátený záznam z
rokovania si môžu pozrieť občania aj na webe v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave Záznam rokovania MsZ.
Platné Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2011
VZN 1/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane pred povodňami účinné od 23. 5.
2011
VZN 2/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o povodňových plánoch záchranných prác v
meste Myjava účinné od 23. 5. 2011
VZN 3/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany
zelene na území mesta Myjava účinné od 1. 8. 2011
VZN 4/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách
za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovacej pôsobnosti
Mesta Myjava účinné od 1. 1. 2012
VZN 5/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností účinné od 1. 1. 2012
VZN 6/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady účinné od 1. 1. 2012
VZN 7/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za psa účinné od 1. 1. 2012
VZN 8/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
účinné od 1. 1. 2012
VZN 9/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za predajné automaty účinné
od 1. 1. 2012
VZN 10/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za ubytovanie účinné od 1. 1.
2012
VZN 11/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva účinné od 1. 1. 2012.
Všetky informácie o platných VZN sú dostupné na:
http//www..myjava.sk/images/vzn/2011_ s koncovkami o vzn

Duchovný a náboženský život
Po celý uplynulý rok veriaci Evanjelického cirkevný zboru v Myjave, ako po iné roky
pokračovali nielen v misijnej práci na poli náboženskom, ale sa aktívne zúčastnovali na
kultúrnych a spoločenských podujatiach v rámci akcií Myjavy.
Evanjelický cirkevný zbor v Myjave
22. 11. 2011 sa zapálením prvej adventnej sviece začalo adventné
obdobie - čas prípravy na Vianoce. Spoločné zapaľovanie sviece na
veľkom adventnom venci umiestnenom na fontáne. Uskutočnilo 27. 11.
2011 o 16.00 h a v sprievodnom programe nazvanom "Bude zima, bude
mráz" sa predstavili deti z Materskej školy na Bradáčovej ulici. Druhá
adventná svieca sa zažala v nedeľu 4. 12. 2011 v rovnakom čase a chvíle strávené na
námestí pre zmenu spestria deti z Materskej školy na Ul. SNP s programom „Zvoní, zvoní
zvonček malý“.
27. 11. 2011 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave usporiadal tradičné adventné
koncerty, ktoré sa konali vždy o 17.00 h v evanjelickom chráme Božom v Myjave počas
štyroch adventných nedieľ. Ako prvý sa divákom v nedeľu 27. 11. predstavil Marek Mišiak s
hosťami. Druhá adventná nedeľa (4. 12.) patrila speváckemu zboru Cantilena zo Senice a
tretia (11. 12.) zase Zborečku žen z Lipova a Horňáckej cimbalovej muzike Petra
Galečky. Koncertné pásmo uzatvorilo na štvrtú adventnú nedeľu 18. 12. vystúpil klavirista
Roman Blaha.
Bližšie informácie o celoročnej činnosti na: E-mail: mys@ecav.sk;
Rímskokatolícka cirkev – farnosť Myjava
Náboženské aktivity veriacich majú svoj základ v malých spoločenstvách, či
skupinkách. Takto existujú stretnutia mládeže i stretnutia detí, modlitbové spoločenstvá
matiek, spoločné aktivity rodín a podobne. Obľúbenou akciou je aj karneval pre deti. V
období letných prázdnin zasa farnosť organizuje tábor pre deti i mládežnícke prázdninové
výlety. Niekoľkoročnou tradíciou je organizovanie „Adventného koláča“ či v posledných
rokoch "Adventného venca Posledné dva roky akciu doprevádzalo viazanie adventného
venca, ktorý bol potom symbolicky odovzdaný primátorovi mesta Myjava. Výťažok z predaja
koláčov je zameraný na charitatívny cieľ, napr. na detskú onkológiu, pre trpiace deti v
krajinách tretieho sveta a pod. Na Vianoce je zaužívanou tradíciou „jasličková slávnosť“, kde
najprv deti vystúpia s vianočnými piesňami a básničkami a potom deti i mládežníci zahrajú
divadielko s vianočnou tematikou. Samostatne treba spomenúť „Kresťanskú akadémiu v
Myjave“, ktorá sa uskutočňuje na ekumenickej báze v spolupráci s Evanjelickou cirkvou. Jej
iniciátorom bol v roku 1994 RNDr. Ing. Josef Janošek, ktorý je zároveň aj jej hybnou silou.
Jedná sa o projekt laického vzdelávania, ktorý si kladie za cieľ podieľať sa na výchove k
silnému a aktuálnemu kresťanskému povedomiu a súčasne pomáhať pestovať dobré
vzájomné vzťahy medzi veriacimi obidvoch cirkví v meste. Účasť na podujatiach akadémie je
závislá od ponúkanej témy. Pohybuje sa od 80 do 150 účastníkov. S maximálnym záujmom
sa stretla prednáška RNDr. Jiřího Grygara CSc., astronóma Českej akadémie vied Praha,
ktorej sa 23. 5. 1997 zúčastnilo asi 540 ľudí.
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Turá Lúka
Malý počet katolíckych veriacich bol príčinou, že od r. 1929 tam nebol ustanovený katolícky
farár a farnosť je spravovaná z Myjavy. Keďže obec sa stala súčasťou mesta Myjavy,

náboženský život a aktivity turolúckych katolíkov sa orientujú na farské spoločenstvo
v Myjave.

Počasie v meste Myjava
Počasie v Myjave v roku 2011 sa vyznačovalo podpriemernými ročnými úhrnnými zrážkami.
Najvyššia teplota bola nameraná v auguste 34,7 stupňov a najnižšia v januári -17,7 stupňov
Celzia.
21. 12. 2011
V prvý zimný deň Myjavu pokryla súvislá snehová pokrývka, pretože prvýkrát počas tejto
zimy po celý deň snežilo a napadlo desať centimetrov snehu.
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Kultúrny a spoločenský život
14. 1. 2011v DK SD Divadelný súbor Korbáč pôsobiaci v Myjave od r. 1981. Pod vedením p.
Miroslava Kňažského usporiadal konkurz na herecké posty vo svojom umeleckom telese. Na
konkurze sa zúčastnilo 8 záujemcov.
1.3. 2011 vo výstavnej sále DK Samka Dudíka bola inštalovaná výstava pri príležitosti 130
výročia narodenia a 70 rokov úmrtia významného myjavského nakladateľa a kníhtlačiara
Daniela Pažického. Súčasťou výstavy bolo 100 rokov od vydania prvej Bodnárovej
monografie Myjava. Tlačiareň bola aktívna v rokoch 1906-1951. Bolo v nej vydaných okolo
500 kníh a tlačených bolo 10 periodík. Okrem iného to boli aj školské učebnice. Zároveň
prebiehala od 3.3. 2011 výstava ,Ako vzniká kniha, od staroveku po novovek.
11.3. 2011 sa v rámci mesiaca knihy sa vo výstavnej sále DK Samka Dudíka konalo
stretnutie s myjavskými autormi Kristínou Janegovou prezentujúcou sa poéziou, Jaroslavom
Hargašom zbierkou svojich básní s názvom „Moje vyznanie“ a Vierou Feriancovou s knihou
„Dobrý apetít vinšujem". Súčasťou podujatia bola i spomienka na spisovateľa Vlada
Bednára, rodáka z Myjavy pri príležitosti jeho 70-eho výročia narodenia. Bol synom akad.
maliara Štefana Bednára. Napísal knihy o Myjave, Vajce v stodole, Koza tam sa zmínujú.
2. 4. 2011 Centrum tradičnej kultúry v Myjave v spolupráci s Ing. Ľubomírom Zburínom
pripravilo pre širokú verejnosť v Kultúrnom dome Samka Dudíka kurz drotárstva, ktorý sa bol
realizoval termínoch 2., 9., 16., 30. apríla a 28. mája tohto roku.
V stredu 13. apríla 2011 sa uskutočnila v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave verejná
nahrávka humoristicko-hudobného programu Rozhlasu a televízie Slovenska s názvom
"Podvodníci". V programe sa predstavili: Ján Króner, Ady Hajdu, Kristína Farkašová a
hudobný hosť, speváčka Kristína. Program mal veľký úspech pred takmer vypredaným
hľadiskom
12. 4.2011. Výstava Život reči. Slovenské národné múzeum - Múzeum Slov. národných rád
v Myjave spolu so Slovenským národným múzeom – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
usporiadala výstavu, Život reči. Výstava bola zameraná na rozvoj jazykových
a komunikačných zručností mládeže i širokej verejnosti pomocou modernej technológie,
najmä počítačovej techniky.
4. 5. 2011 Základná umelecká škola Myjava, Centrum voľného času - Klub Oskara Nenudu a
Mesto Myjava pripravili pri príležitosti Dňa matiek slávnostný program s názvom "Mamičkám
pre radosť". Ten sa uskutočnil 4. mája 2011 v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v
Myjave. Vystúpili v ňom deti z materských škôl, žiaci základných škôl a ZUŠ Myjava.
V rámci m MS v hokeji 6. 5. 2011 pred priamym prenosom hokejového stretnutia
slovenských reprezentantov vystúpili na námestí pred MsÚ Myjava skupina Boney M Party
Group so všetkými slávnymi hitmi tohto hudobného telesa a 7.5.2011 si fanúšikovia hokeja
vypočuli hodinový koncert skupiny Gladiátor. Programy po oba dni opäť moderoval športový
komentátor Slávo Jurko, nechýbali zaujímaví športoví hostia, súťaže, stolný hokej,
maľovanie na tvár, predaj originálnych myjavských hokejových dresov, predaj suvenírov či
občerstvenie.
7. 5. 2011. Mesto Myjava, obec Stará Myjava a prípravný výbor podujatia pripravili XVII.
ročník tradičnej Koštovky páleného. Tá sa uskutočnila v sobotu 7. mája 2011 od 19.00 h v
Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave. Do tanca i na počúvanie hrala Myjavská
cimbalovka.

14. 5. 2011 sa od 16.00 h uskutočnil v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave
jubilejný 20. ročník medzinárodnej prehliadky hráčov na heligónku. Obľúbené podujatie,
ktoré si počas minulých rokov svojej existencie získalo priazeň divákov z celého Slovenska i
okolitých krajín, bolo už tradične doplnené o tanečnú zábavu.
Mesto Myjava usporiadala program "Všechnopartička", ktorý sa uskutočnil v piatok 27. mája
2011 o 19.00 h V hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka. V zábavnej talkšou sa
predstavili český zabávač a moderátor Karel Šíp spolu s komikom Josefom Náhlovským.
V Mestskom kultúrnom stredisku sa 4.6.2011 konala regionálna prehliadka spevokolov JDS.
Úspešne sa prehliadky zúčastnili aj Myjavský heligonkári pod vedením Samka Paracku.
Prezentujú sa vo svojej činnosti spevom krásnych prevažne myjavských ľudových piesní
sprevádzaním hrou na heligónkach. Radi si však zahrajú aj moderné skladby, či už na
počúvanie, lebo do tanca. Toto teleso má 6 členov. Tejto záľube sa venujú od roku 2008.
MFF MYJAVA 2011 sa 16. 6. 2011. začal prvými vystúpeniami zahraničných súborov v
Kultúrnom dome Samka Dudíka a na myjavskom námestí. Oficiálne otvorenie podujatia
spojené s odovzdávaním cien festivalu sa večer o 20.00 h v amfiteátri Trnovce. Hlavnému
programu predchádzala vernisáž výstavy Prútie II - Architektúra v Gazdovskom dvore v Turej
Lúke a otvorenie mestečka MY-A-VY. Na otvorení sa zúčastnil minister kultúry SR p. Daniel
Krajcer. Návštevníci festivalu sa počas týchto dní mohli tešiť na 39 scénických a
nescénických programov, v ktorých sa predstaví viac ako 1500 účinkujúcich z celého sveta.
Na Myjave sa zúčastnili súbory z Českej republiky, Maďarska, Srbska, Čiernej Hory a
Turecka, ktoré vystupovali v pásme "Vitajte, priatelia, na Myjave!". Veľkým lákadlom najmä
pre obyvateľov kopaničiarskeho kraja bol večerný program "Zrodil sa tanečník", v ktorom sa
okrem domácich a regionálnych súborov V sobotnom poobednom programe Cena Samka
Dudíka - koncert víťazov, ktorý naživo odvysielalo Rádio Regina. Program myjavského
festivalu je koncipovaný tak, aby si v ňom našli to svoje všetky vekové skupiny. Hlavné
hudobné a tanečné programy v amfiteátri počas štyroch dní, divadelné predstavenia pre
malých i veľkých, ľudové rozprávania, tanečné školy, ochutnávky regionálnych špecialít,
koštovka páleného, ukážky výroby oškvarkov a Gazdovskej pečene, výstavy, súťaže i ľudové
zábavy. Festival skončil v nedeľu 19. 6. 2011 galaprogramom "F ovocném sade" so
začiatkom o 15.45 h a voľným spievaním v Mestečku MY-A-VY na lúke za amfiteátrom "De
je pjesen, tam je radost". Vďaka patrí všetkým, ktorý prispeli k úspešnému zabezpečeniu
a priebehu 52. ročníka. Predovšetkým sa o to zaslúžilo Mesto Myjava, TSS, Ministerstvo
kultúry SR a veľa miestnych sponzorov. Podujatie navštívilo v priebehu štyroch festivalových
dní viac, ako desať tisíc návštevníkov, v istej miere sa o to pričinilo i pomerne dobré počasie.
Kompletné informácie na: www.myjava.sk/mff-myjava-2012/
2. júl 2011 V sobotu 2. júla 2011 sa na myjavskom námestí pred mestským úradom konala
akcia na záver školského roka s názvom "Hurá prázdniny". Podujatie bolo zároveň spojené s
ukončením podujatia "Cez Slovensko na bicykli za 5 dní", ktoré zorganizovalo združenie
parasport24.com na podporu hendikepovaných športovcov. Pelotón brázdil Slovensko a v
sobotu bol cieľ záverečnej etapy práve na Myjave a cyklistov, medzi ktorými nechýbali ani
známe osobnosti. V programe, vystúpili tanečníci zo Základnej umeleckej školy v Myjave, FS
Kopaničiar a český kúzelník Radek Bakalář známeho aj zo šou "Česko-Slovensko má
talent". Súčasťou podujatia bola aj výtvarná akcia Centra voľného času nazvaná
"Hendikepovaní vs. zdraví" a napokon diskotéka s DJ Viperom.

10. 8. 2011 Mesto Myjava pripravilo ďalší program Letného námestia s názvom
"Kopaničiarka v Číne". Išlo o cestopisné rozprávanie Myjavčanky Zuzany Grešnerovej o jej
pobyte a živote v Číne, kde momentálne pôsobí. Program bol zaujímavo doplnený o
hudobné vystúpenie floridského gitaristu Georga a kanadského huslistu Stevena. Našťastie
vydržalo i počasie, ktoré je v posledných troch týždňoch bolo prevažne daždivé
s podpriemernými teplotami.
FS KOPANIČIAR
V dňoch 21 – 28.8.2011 bol Folklórny súbor Kopaničiar na zájazde Bulharsku, kde sa
zúčastnil súťažného svetového šampionátu folklóru s názvom „WORLD FOLK 2011“
organizovaný Svetovou asociáciou folklórnych festivalov WAFF. Na tohoročnom svetovom
podujatí mali okrem Slovenska svoje zastúpenia aj Bulhari, Ukrajinci, Rusi, Turci, Jakuti
a ďalší. V meste Pomorie ich čakalo prvé súťažné vystúpenie, ktoré absolvovali s 30
minútovým pásmom „Na Myjave pri muzike!“. V obecenstve bolo aj veľa Slovákov, ktorí boli
z účasti myjavského súboru na festivale v Bulharsku nadšení. 2. súťažné kolo festivalu, ktoré
sa tento raz konalo v historickom amfiteátri Starého Nesebaru. Hudba a tanec opäť zožali
veľký úspech u približne 600 divákov, ktorí ich po vystúpení odmenili búrlivým potleskom. Po
poslednom 10 minútovom vystúpení v letovisku Sveti Vlas riaditeľ festivalu Ilyian Nikolov im
odovzdal cenu absolútneho víťaza WORLD FOLK 2011. Okrem toho súbor Kopaničiar získal
aj cenu Grand Prix „Zlatý Orfeus“ a zlatú medailu festivalu.
O zorganizovanie zájazdu do Bulharska sa pričinili Mesto Myjava a spoločnosť
Slovarm – člen Eneregy Group. O bezpečnú prepravu sa postarali skvelý šoféri Milan Makiš
a Tomáš Belanský. O skvelý úspech na folklórnom svetovom fóre sa postaralo vedenie FS
na čele s vedúcou Ing. Vránovou, hudbou s primášom Štefanom Bunčiakom ml. komplet
tanečníci a p. Anne Michalcovej, ktorá sa starala o krojové oblečenie súboru.
Vo výstavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka bola 12. 9. 2011 otvorená prvá autorská
výstava fotografa Petra Kurica, ktorého tvorbu sme mohli v minulých rokoch obdivovať na
pravidelných výstavách myjavského fotoklubu Lumen. Výstava bola pre verejnosť prístupná
do 30. 9. 2011. Jeho jadro tvorby je oslava ženského tela, zvýraznená v jemnom Akte. Slová
autora: Fotografia je zastavenie času v zlomku sekundy.
17. 9. 2011 V hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka sa predstavil galaprogramom
Rómsky súbor Khamoro.
Rómsky súbor Khamoro (v preklade Slniečko) začal svoju históriu písať 15. augusta 2001.
Súbor založili manželia Paulína a Karol Herákovci z Myjavy. Dnes má súbor vlastnú
trojčlennú kapelu a 14 tanečníkov v rôznom veku. Súbor vykazuje bohatú činnosť, vystupoval
na Slovensku i v zahraničí. Prezentuje a uchováva bohaté tradície kultúrneho dedičstva
Rómov, ktoré sú špecifické a nezastupiteľné vo svetovej kultúre. Rómska kultúra je štýlovo
iná, jedinečná, rôznorodá, prezentovaná v pestrofarebných nádherných krojoch. Toto je
stručná charakteristika tohto jedinečného telesa, ktoré tohto roku oslávilo svoje desiate
výročie. Vo vyše dvojhodinovom vystúpení bola pútavým spôsobom predstavená kultúra
rómskej komunity v Myjave, Ako hostia vystúpili dievčenská rómska skupina LUNA
z Martina, saxofonista Patrik Žigo a kráľ cigánskych piesní Ján Rigo. Pred vďačným väčšinou

rómskym obecenstvom pogratulovali jubilantovi za mesto zástupkyňa primátora Mgr. Emília
Maniačková, za FS Kopaničiar a FS Kýčer manželia Viselkovci a za FS Kopa p. Branišová.
Vo výstavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka bola 4. 9. 2011 otvorená autorská
výstava myjavskej výtvarníčky p. Evy Tomišovej s názvom: ARTPROTIS, ARTTEX, VOĽNÁ
TVORBA. Autorka predstavila prierez svojej tvorby, ktorá predstavuje práce s drevom,
textilná technika Artpropis a Arttex. Svojou tvorbou vzdala poctu kvetu i celej prírode.
7.10.2011 bol scénicky pripravený program na počesť prvého divadelného predstavenia
v Myjave. V historický deň 5. 10. 1841 odohralo Slovenské národné divadlo v Nitre na
Myjave prvé divadelné predstavenie. Predstavenie sa vtedy odohralo v Obecnom dome,
ktorý sa nachádzal medzi terajšou budovou hotela Štefánik a evanjelickou farou. 170 ročnú
divadelnú históriu priblížil na javisku najstarší, ale stále činný divadelník p. Zoltán Henč. Pri
príležitosti 170. výročia prvého divadelného vystúpenia v Myjave bola slávnostne
predstavená kópia divadelnej opony, ktorej originál namaľoval v roku 1927 myjavský rodák
akademický maliar Štefan Bednár. Po slávnostnom zahájení sa v hlavnej sále Kultúrneho
domu Samka Dudíka v Myjave sa predstavila činohra Slovenského národného divadla hrou s
názvom "Ksicht" v súčasnej komédií o tom, že peniaze, úspech a sláva závisia aj od
šikovného chirurga (Alebo nie...?) sa predstavili herci Tomáš Maštalír, Táňa Pauhofová,
Alexander Bárta a Jozef Vajda. Na predstavenie boli pozvaný aj bývalí myjavský divadelníci.
30.10.2011 V Kultúrnom dome Samka Dudíka presne po deväťdesiatich rokoch navodením
dobovej atmosféry bolo premietnutie vzácneho, unikátneho, prvého filmu Jánošík z roku
1921. Písal sa rok 1921, keď si svetaskúsený legionár Pavel Kutálek na Dolnom konci
Myjavy vedľa svojho mlyna postavil prvé myjavské kino (dnes kamenárstvo VaD). Tieto nové
priestory kina spôsobili na Myjave nevídaný rozmach kultúrneho života. Zvláštnosťou je, že
Myjava v tom čase ešte svietila sviečkami i petrolínom a k premietaniu v kine bola potrebná
elektrina. Kutálek vyriešil oživenie svojich kinematografov na tú dobu jedinečným spôsobom.
Vyrábal si elektrinu sám pomocou mlynského kolesa. Z úcty k svojim spolubojovníkm legionárom, ktorí sa zaslúžili o vznik Československa nazval kino Légie. Prvé slávnostné
premietanie filmu sa uskutočnilo 30. októbra 1921 a túto pre Myjavu veľkú slávnosť uviedol
Dr. J. Slabej. Na prvom predstavení bola premietaná dráma Žltý démon a veselohra Don
Juan.
3. 11. 2011 Mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave uskutočnili vo výstavnej sále
Kultúrneho domu Samka Dudíka autorskú výstavu skalického fotografa Eduarda Timka s
názvom "appetitus naturae". Tvorba je zhrnutá v súbore fotografií zahŕňajúcich prírodné
scenérie, portréty, akty i momentky. Tvorbu Eduarda Timka už mali Myjavčania možnosť
čiastočne spoznať napríklad v knihe Viery Feriancovej "Chírni apetik vinšujem" alebo na
obale CD albumu ĽH FS Kopaničiar "s futrálu".

8. 11. 2011
FS Kopaničiar
V novembri 2011 bol vydaný nový album Folklórneho súboru Kopaničiar s jednoduchým
názvom „Vianočné“ obsahuje 13 skladieb a vinšovačiek s vianočným motívom. Inšpiráciu
muzikanti hľadali v ľudových tradíciách Myjavy, Turej Lúky, Hornej Súče, Dolnej Súče,
Horného Sŕnia, Moravského Lieskového i východného Slovenska. Spolu s Kopaničiarom
v novom albume účinkuje aj dlhoročná sólistka OĽUN-u Slovenského rozhlasu (dnes RTVS)
Slávka Švajdová, deti zo Základnej umeleckej školy Karola Pádivého z Trenčína a majiteľ
nahrávacieho štúdia MUSAE POLYMNIA z Moravského Lieskového Peter Šíma, kde celý
album vznikol.
12. 11. 2011
FSk Kýčer
Folklórna skupina Kýčer sa s programom „Veselo pri muzike“ stali Laureátmi krajskej
súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií, ktorá sa uskutočnila v Papradne za
účasti ďalších siedmich folklórnych skupín Trenčianskeho kraja. Je to veľké ocenenie
dlhoročnej práce všetkých členov FSk Kýčer za autentické odovzdávanie tradícii nášho
kopaničiarskeho kraja.
12. 11. 2011
12. novembra 2011 sa v Myjave uskutočnil v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka
zábavný program Petra Stašáka a jeho hostí - Kaviareň slávia. Hosťami večera boli Štefan
Skrúcaný, Veronika a Dominika Gidové a ako exkluzívny hosť sa predstavil Felix Slováček.
Diváci boli s programom spokojný.
26. 11. 2011
V Kultúrnom dome Samka Dudíka usporiadalo Mesto Myjava spoločný galaprogram
folklórnych súborov Kopaničiarik, Kopaničiar a Kopa s názvom "Hody, hody, Božie hody".
Program bol prezentáciou myjavských folkloristov a súčasťou tohto premiérového pásma bol
aj krst nového albumu FS Kopaničiar "Vianočné". Hodnotný umelecký program vypredané
hľadisko ocenilo záverečným potleskom.
8. - 11. 12. 2011
V Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave sa uskutočnil už 8. ročník medzinárodného
divadelného festivalu Vianoce v divadle 2011. Organizátorom sa podarilo toho roku na
Myjavu pritiahnuť veľa zvučných hereckých mien zo Slovenska a susednej Českej republiky.
Počas štyroch dní bolo možné vidieť 13 divadelných a koncertných vystúpení, v ktorých
účinkovali takí herci Karel Heřmánek, Jiří Bartoška, Dana Morávková, Josef Carda, Pavel
Liška, Josef Polášek, Martin Zbrožek, Lukáš Latinák, Marián Miezga, Róbert Jakab, Juraj
Kemka či Vladimír Kobielsky. Hudobná skupina Funny Fellows, divadlo Commedia Poprad,
Bílé divadlo Ostrava. Terasa slávy bola obohatená o dve nové dosky s menami Jiřího
Bartošku a Emílie Vášáryovej, ktorí si ich osobne prebrali. V dopoludňajších hodinách boli
divadelné predstavenia pre deti a mládež.
Večerné divadelné predstavenia sa stretli s mimoriadnym záujmom o čom svedčili
vypredané vystúpenia na
ČUDNÉ POPOLUDNIE DR. ZVONKA BURKEHO Divadlo Astorka Korzo 90 Bratislava (SR), ZDE - NA OSTRÉM ROZHRANÍ ŽIVOTA - Bílé

divadlo Ostrava (ČR), JAKUB A JEHO PÁN - POCTA DENISI DIDEROTOVI - Divadlo Bez
Zábradlí Praha (ČR), Jedinečný improvizačný večer troch známych hereckých
osobností, Pavla Lišku, Josefa Polášeka, Martina Zbrožeka z ČR, ZMRŇENÝ ČERT Záhorácke divadlo Senica (SR).
Sprievodným programom bolo premietanie študentských filmov z VŠMU Bratislava (SR),
Filmové školy Zlín (ČR) a krátkometrážnych nezávislých filmov v prestávkach medzi
jednotlivými predstaveniami.
17. 12. 2011 Mesto Myjava v Kultúrnom dome Samka Dudíka pripravilo spomienkové pásmo
na myjavského rodáka Jána Lacka, významného filmového režiséra. Rodina Lacková patrila
a patrí medzi významné myjavské rodiny. Otec Jana Lacka bol myjavský evanjelický farár.
Súčasťou stretnutia polo premietanie Lackovho filmu Anička Jurkovičová. Vydarený program
spoločne s p. Jurenkovou moderovala a svojimi osobnými spomienkami obohatila Mgr.
Blanka Landová.
Verejno – spoločenský život.
Nový rok 2011 privítala Myjava už tradičným polnočným ohňostrojom na námestí v srdečnom
priateľskom stretnutí občanov za účasti primátora Myjavy p. Pavla Halabrína, sčasti vedenia
mesta a poslanci zastupiteľstva.
Podľa štatistík z Oddelenia evidencie a Matričného úradu má mesto Myjava k 31.12. 2010
12 098 obyvateľov. Demografická krivka tak naďalej klesá a od roku 2005 Myjava prišla už
o 557 obyvateľov. V roku 2010 sa na Myjave narodilo 88 detí (45 chlapcov, 43 dievčat) a
zomrelo 144 ľudí (76 mužov, 68 žien). Na Myjavu sa prisťahovalo 106 obyvateľov (49 mužov,
57 žien) a 212 z nej odišlo (112 mužov, 100 žien). Počas roka 2010 bolo na matrike
zaevidovaných 71 sobášov, čo je o 14 viac ako v roku 2009. Najčastejšie mená používané v
roku 2010 boli v prípade chlapcov Tomáš a v prípade dievčat Karolína. Z celkového počtu 12
098 obyvateľov je 5820 mužov a 6278 žien. V samotnej Myjave žije 10 449 ľudí (5000
mužov, 5449 žien), v mestskej časti Turá Lúka je evidovaných 1649 obyvateľov (820 mužov,
829 žien).
Prvý občan Myjavy dievčatko Vivien Držková sa narodila 3.1.2011v Myjavskej nemocnici.
Matke Anne Držkovej z Turej Lúky sa narodila, ako tretie dieťa.
Demografická štatistika Myjavy so štruktúrou svojho obyvateľstva. Vývoj je v posledných
rokoch takmer rovnaký. Obyvateľov Myjavy postupne ubúda a k 31. 12. 2011 bola dokonca
po prvý raz prelomená dvanásťtisícová hranica počtu obyvateľov, ktorých je teraz len 11 983.
Na porovnanie, ešte v roku 2008 to bolo 12 325 ľudí a v roku 2006 dokonca až 12 562 ľudí.
Faktom je, že celý okres Myjava patrí v rámci Slovenska k regiónom s najvyšším priemerným
vekom obyvateľstva a v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja má okres najvyšší index
starnutia. Dokazujú to aj údaje z evidencie obyvateľstva MsÚ Myjava, podľa ktorých starších
občanov stále pribúda a v súčasnosti v Myjave žije 2622 obyvateľov nad 60 rokov. Pozrime
sa na jednotlivé štruktúry podrobnejšie.
Počet obyvateľov Myjavy k 31. 12. 2011 - 11 983 ľudí, mužov 5775, Žien: 6208.
Z toho Myjava - 10 361 ľudí (4970 mužov, 5391 žien), Turá Lúka - 1622 ľudí (805 mužov,
817 žien)

Muži: - od 0 do 15 rokov - 693 ľudí, od 15 do 18 rokov -165 ľudí, od 18 do 60 rokov - 3832
ľudí, nad 60 rokov -1085 ľudí.
Ženy: - od 0 do 15 rokov - 700 ľudí, od 15 do 18 rokov -167 ľudí, od 18 do 60 rokov - 3804
ľudí, nad 60 rokov - 1537 ľudí. V roku 2011 v Myjave pribudlo 92 narodených detí (45
dievčat a 47 chlapcov), o 4 deti viac, ako v roku 2010 a zomrelo 136 ľudí (68 žien a 68
mužov), o 8 ľudí menej, ako v roku 2010. Prisťahovalo sa sem 115 občanov (59 žien a 56
mužov) a 187 ľudí sa odsťahovalo (109 žien a 78 mužov).
Čo sa týka matričných údajov, v Myjave sa v uplynulom roku narodilo celkovo 420 detí (221
chlapcov a 199 dievčat). Najpoužívanejšie chlapčenské mená boli Tomáš, Martin a Alex,
dievčenské zasa Sofia, Natália a Laura. Matričný úrad v Myjave eviduje za rok 2011 spolu
286 úmrtí a 52 sobášov. Z nich 17 obradov bolo cirkevných a 35 občianskych.
Počet obradov za posledných 5 rokov:
Rok
2007
2008
2009
2010
2011

celkový počet sobášov občianskou formou
67
59
57
71
52

34
26
34
46
35

cirkevnou formou
33
33
23
25
17

Už tradične výstavnú sezónu zahajujú fotografie. V dňoch 17.1. - 6. 2. 2011 sa v
spoločenskej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka uskutočnila výstava fotografií
myjavského fotoklubu LUMEN spojená s vyhodnotením fotosúťaže "Ako sa MY vidíme"
vyhlásenej Mestom Myjava ešte v decembri 2009.
4.2.2011 Jednota dôchodcov na Slovensku v Myjave bilancovala svoju činnosť. Do
hlavnej sály Domu kultúry Samka Dudíka prišlo takmer 250 členov z 329 členov (k 31. 12.
2010). V r. 2010 pribudlo 36 nových členov. Privítala ich predsedníčka organizácie Mgr.
Jarmila Majtánová. Hosťami boli, za MsÚ Myjava vedúca soc. odd. Mgr. Jana Gáliková,
predsedníčka Okresnej org. JDS v Myjave pani Anna Šimová, predseda revíznej komisie
MsO JDS v Myjave Paed. Dr. J Sandanus, zástupca SZPB v Myjave p. I. Šimo a z agentúry
ADUR pani A. Durcová. 15. výročie založenia MsO JDS v Myjave zhodnotila predsedníčka
organizácie Mgr. Jarmila Majtánová. o kultúrny program sa postarali tanečníci z Ľudovej
školy umenia v Myjave pod vedením p. učiteľky Bunčiakovej, zaspieval spevák p. Ján
Pražienka, vlastnú básnickú tvorbu prezentoval prednesom p. Jaroslav Hargaš a na záver
zahrali Myjavskí heligonkári. Bohatý pracovný a kultúrny program ukončili členovia MsO JDS
tanečnou zábavou.
17. 2. 2011.v Kultúrnom dome S. Dudíka v Myjave sa uskutočnilo stretnutie občanov s
predstaviteľmi železničných spoločností a odborov v súvislosti s plánovaným rušením
železničného spojenia medzi Myjavou a Vrbovcami, ako i obmedzovaním spojov na trati
Nové Mesto – Myjava. Petíciu proti rušeniu železničných tratí podpísalo viac ako 5000 ľudí.
Ministerstvo dopravy SR zastupoval generálny riaditeľ železničnej sekcie Ing. Ján Kubáček,
Železničnú spoločnosť Slovensko vedúci regionálneho zastúpenia Ing. Ján Farkaš
a odborárov predseda OZ Ž F. Petróci. Občania Myjavska sa k tomuto problému vyjadrili
hlavne s dvoch pohľadov. V prvom ponímaní občania chápu trať Nové Mesto – Myjava

s historického hľadiska významnosti. Veď tento úsek železnice budovali dedovia
a pradedovia a videli v tomto prepojení považia s Podjavorinkým krajom, kopanicami
a pokračujúc na českú stranu ČSR prínos ekonomický a v nemalej miere i kultúrny.
V druhom dnešnom význame dôležitosti je možnosť využívania prepravy železnicou, ako
významný dopravný prostriedok. Proti rozhodnutiu zrušenia železničného spojenia medzi
Myjavou a Vrbovcami, ako i obmedzovaním spojov na trati Nové Mesto – Myjava sa vyjadril
hlavný iniciátor petície starosta Višňového p. Jaroslav Bača, starosta Vrboviec Ing. Samuel
Redecha, starosta Brestovca Ing. Dušan Duga. K snahe zachovania pôvodného chodu
spomínanej trate sa s hľadiska racionálneho využívania pripojil aj primátor mesta Myjava p.
Pavol Halabrín.
14. 3. 2011 bol v Regionálnom denníku Slovenskej televízie odvysielaná v pondelok 14. 3.
2011 o 17.30 na druhom programe beseda, ktorej hosťom bol primátor Myjavy Pavel
Halabrín a majster ľudovej umeleckej výroby, košikár Ing. Ján Zeman z Durcovej doliny,
témy boli: prestavba centrálnej mestskej zóny v Myjave, rekonštrukcia Zariadenia
opatrovateľskej služby Nezábudka, zachovanie železničného spojenia Vrbovce - Myjava Nové Mesto nad Váhom, protipovodňové opatrenia, spolupráca samosprávy a štátu a
napokon zachovávanie košikárskych tradícií v regióne.
4. - 18. 4. 2011 Mesto Myjava, Hornonitrianske múzeum Prievidza a Muzeum jihovýchodní
Moravy v Zlíne pripravili výstavu s názvom "Západní Karpaty - společná hranice: Chráněná
území Zlínskeho kraje". Výstava sa konala v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka v
Myjave v termíne od 4. do 18. apríla 2011. Výstava je jedným z produktov projektu
cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 podporeného z fondov EÚ.
Od 1. 4. bol do funkcie kronikára mesta Myjava menovaný primátorom mesta Myjava p.
Pavlom Halabrínom p. Jaroslav Hargaš. Životopis p. Hargaša je zaznamenaný v osobitnej
časti kroniky.
Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) Mesta Myjava sa 5. 4. 2011 zúčastnil na krajskej
súťažnej prehliadke ZPOZ-ov v obci Horné Sŕnie, kam postúpil po víťazstve v regionálnom
kole. To sa konalo v Trenčianskych Tepliciach 22. 3. 2011. Témou prehliadky boli
"Križovatky života" a tak sa účastníci pred divákmi prezentovali občianskymi obradmi Zlatej
svadby (ZPOZ Trenčianske Teplice), uzavretia manželstva (ZPOZ Myjava) a Platinovej
svadby (ZPOZ Udiča). Trojčlenná porota hodnotila všetky tri prezentované obrady pozitívne
a za víťaza napokon zvolila ZPOZ Myjava, ktorý tak postúpil do celoslovenského kola súťaže
v Žiari nad Hronom.
Vernisážou s Folklórnym krúžkom Lipka zo ZŠ Štúrova ul., Myjava sa 11. apríla 2011
uskutočnila v Kultúrnom dome Samka Dudíka tradičná výstava Veľkonočné inšpirácie.
Pripravilo ju Mesto Myjava v spolupráci s materskými a základnými školami v Myjave,
špeciálnou zákadnou školou, Základnou umeleckou školou, Centrom voľného času,
Domovom sociálnych služieb Úsvit, Osvetou myjavských Rómov, Jednotou dôchodcov
Slovenska a miestnymi cirkvami. Verejnosť si na nej mohla pozrieť vystavené exponáty s
veľkonočnou tematikou, ukážky zdobenie kraslíc, veľkonočných aranžmánov pletenie
korbáčov doplnený košikárskou dielňou Jána Zemana z Durcovej doliny, kde učil upliesť si
svoj vlastný korbáč - kocar. Táto akcia sa každoročne stretá so záujmom verejnosti.
Stavanie mája sa konalo vo štvrtok 28. 4. 2011 od 16.00 h na námestí pred mestským
úradom v Myjave. Stavali ho dobrovoľní hasiči z Myjavy a Turej Lúky, členovia FSK KOPA,
FSk Kýčer a FS Kopaničiar. Tak ako po minulé roky máj bol postavený tradičným spôsobom

s tzv. žajgrútmi, bez použitia techniky. O 17.30 h postavili máj v miestnej časti Turá Lúka pri
Gazdovskom dvore.

Prvomájové oslavy zahájila na námestí koncertom dychová hudba Myjavci a vystúpili
mažoretky a roztlieskávačky z Centra voľného času v Myjave. 45-krát sa jazdil motokros na
Kamennom kopci. Toto významné športové podujatie so štatútom Medzinárodných
majstrovstiev Slovenska. Večer o 19.00 h opäť otvorilo svoje brány myjavské hokejové
námestie, kde si mohli pozrieť druhý zápas slovenskej reprezentácie v rámci základnej
skupiny šampionátu.
Základná umelecká škola Myjava, Centrum voľného času - Klub Oskara Nenudu a Mesto
Myjava pripravili pri príležitosti Dňa matiek slávnostný program s názvom "Mamičkám pre
radosť". Ten sa uskutočnil 10. mája 2011 o 15.30 h v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka
Dudíka v Myjave. Vystúpili v ňom deti z materských škôl, žiaci základných škôl a ZUŠ
Myjava.
Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ, ktorý je partnerom Mesta
Myjava zabezpečil počas tohoročných nostalgických jázd v rámci 13. ročníka
celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel RENDEZ 2011. 25. - 26. 6. 2011
parné rušňe 498.022 (Albatros) a 486.007 (Zelený Anton). Z Prahy do Bratislavy prechádzali
24. 6. 201 cez Myjavu. Po ŽST Myjava bol na čele vlaku činný parný rušeň 498.022, od
Myjavy boli oba parné rušne ťahané dieselovým rušňom T 466.0254.
Od 16. 6. 2011 do 31. 9. 2011 usporiadalo Slovenské národné múzeum – Múzeum
Slovenských národných výstavu Svet na odchode, prenesenú zo Slovenského národného
múzea v Martine. Návštevníci sa môžu zoznámiť s dnes už takmer zaniknutým svetom
roľníckej civilizácie na Slovensku v jeho každodennej i sviatočnej podobe. Túto tradičnú tému
slovenskej etnografie je možné vidieť v novom netradičnom výtvarnom spracovaní, pod ktorý
sa podpísal doc. Pavol Choma, akad. mal. Výstava je o spôsobe života slovenského roľníka
koncipovaná tak, aby oslovila širokú návštevnícku verejnosť rôznych generácií a to
prostredníctvom inštalácie klasického trojrozmerného muzeálneho predmetu, unikátnych
dobových fotografií (P. Socháň, K. Plicka, K. Skřipský, M. Martinček a ďalší), výtvarných diel
autorov slovenskej moderny. Výstava bola pútavá fotografiami, ktoré boli doplnené vhodnou
dekoráciou častí pracovných nástrojov a odevov ľudí v dokumentovanom období. V každom
človeku sa v jeho vnútri prebudila úcta k predkom, obdiv k prispôsobenia sa prírode,
jednoduchosti a skromnosti žitia.
31. 7. 2011 sa Veľká Javorina Tradičné slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej
Javorine siahajú svojou históriou až pred roky meruôsme, keď sa na najvyššom vrchu
Bielych Karpát stretávala slovenská i česká inteligencia, ale i obyčajní ľudia, nachádzajúc na
horách pocit voľnosti a slobody v časoch útlaku. V revolučnom roku 1848 na tomto mieste
prisahali hurbanovskí dobrovoľníci... Slová Jozefa Miloslava Hurbana: "Tu bratia vždy sa
stretať budú..." viac ako 160 rokov rezonujú vo vzťahoch na slovensko–českej hranici
a rezonujú aj v myšlienke stretávania sa na tomto vrchu. Slávnosti bratstva Čechov
a Slovákov na Javorine prešli rôznymi etapami, prežili slávne i menej slávne obdobia histórie
obidvoch národov a po rozdelení spoločného štátu v roku 1993 získali nové dimenzie,
rovnako i po vstupe obidvoch štátov do EÚ. Nadštandardné vznikajú spoločné cezhraničné
projekty, partnerstvá samospráv obcí, regiónov i krajov, organizácií a inštitúcií, ktoré
podporujú spoluprácu v širokej oblasti kultúry, školstva, športu, rôznych záujmových aktivít,

ale i činnosti samospráv obcí a krajov. Na stretnutí sa podpísala dohoda o vzniku
Euroregiónu
Bílé
–
Biele
Karpaty
Organizátori podujatia – obce a mestá pod Veľkou Javorinou z obidvoch strán hranice za
podpory kontaktných krajov – Zlínskeho, Juhomoravského, Trenčianskeho a Trnavského
Mesto Myjava na podujatí mal reprezentovať FSK Kýčer, ale pre veľmi nepriaznivé počasie
bol kultúrny program zrušený. Napriek tomu sa podujatia zúčastnilo približne 300 ľudí
s oboch strán Veľkej Javoriny.
18. 7. 2011 Jednota dôchodcov Slovenska, miestna organizácia Myjava usporiadala
prednášku určenú pre širokú verejnosť s názvom "Trénovanie pamäti a metódy jej
posilňovania". Tá sa uskutočnila v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave.
Prednášala lektorka II. stupňa Českej spoločnosti pre trénovanie pamäti a mozgový jogging
Eva Kubínová. Prednáška sa stretla so záujmom, o čom svedčila hojná účasť na prednáške.
4. 7. 2011 Mesto Myjava sa zapojilo do európskeho programu potravinovej pomoci pre
obzvlášť zraniteľné osoby. Potravinová pomoc spočívala v bezplatnom prerozdeľovaní
hladkej múky a bezvaječných cestovín ľuďom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, alebo patria do
niektorej zo skupín, na ktoré sa podľa ustanovení zákona takýto druh pomoci vzťahuje na
fyzická osoba, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, alebo je
spoločne posudzovanou osobou, ktorá patrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb s
poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Nepracujúci poberatelia dôchodku, ktorých maximálna
výška dôchodku nepresahuje 305 eur (poberatelia starobného, predčasného, invalidného
dôchodku). Osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané
dotácie); profesionálne rodiny. Deti v náhradnej rodinnej starostlivosti.
Výstava venovaná Štefánikovi
Na námestí pred Mestským úradom Myjava si od 21. 7. až do 31. júla 2011 bola inštalovaná
výstava venovaná 90. výročiu postaveniu pamätníka gen. M. R. Štefánika v Myjave. Výstava
s názvom "Prvý, jediný, jedinečný..." pripravilo Mesto Myjava v spolupráci so SNM - Múzeom
SNR. K zhliadnutiu boli jedinečné dokumenty a fotografie z obdobia prípravy, výstavby
a odhalenia pamätníka. Prezentácia, inštalovaná priamo vonku na námestí sa stretla
s veľkým záujmom verejnosti.

12. 8. 2011, Myjava V miestnej banke, pobočke ČSOB v Myjave sa pokúsil o lúpežný prepad
tridsaťtriročný muž z okresu Skalica. V ruke držal tašku, v ktorej mala byť údajne výbušnina.
Do banky však súčasne vošiel zákazník 37-ročný Peter G. ktorý nestratil duchaprítomnosť
a muža spacifikoval. Po chvíli došla na miesto hliadka Obvodného oddelenia Policajného
zboru v Myjave a hliadka Mestskej polície. Muža zadržali a odviedli na vyšetrovanie. Nikomu
zo zamestnancov sa nič nestalo. V čase prepadu sa iný zákazníci v banke nenachádzali.

Dožinky, Turá Lúka
Tradičné dožinky v Turej Lúke sa uskutočnili 13. 8. 2011 . 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 pripravilo
víkendové podujatie určené pre malých i veľkých divákov, ktorého cieľom bolo pripomenúť
tradičné poľné práce a zvyky našich predkov na myjavských kopaniciach. Dožinkový jarmok
v Turej Lúke. sprevádzal koncert myjavskej dychovky a ochutnávka tradičných špecialít "Jak
ot babičky...". V oddychovom areáli Padelky v Turej Lúke doobeda prebiehala súťaž v
kosení určená aj pre záujemcov z radov verejnosti "Kosí Jano, mláti Palo..." sprevádzaná
ukážkami tradičných poľných prác - kosby, mlátenia, hrsťovania, viazania krížov a podobne
v prevedení folklórneho súboru KOPA. V sprievodnom programe účinkovali DFS
Kopaničiarik a hostia z Kultúrno-umeleckého spolku zo srbského Jánošíka. Od 15.00 h
Turou Lúkou prechádzal dožinkový sprievod, ktorý ukončí svoju púť v Gazdovskom dvore
odovzdaním dožinkového venca gazdovi p. Talčíkovi, predsedovi RD T.Lúky Ing. Volečkovi
a primátorovi Myjavy p. Halabrínovi. Zvyšok dňa, ktorý sa vydaril i pekným počasím, už patril
pohosteniu po dožinkách a zábave, o ktorú sa postarali dolnozemskí Slováci, členovia FSk
Kýčer a hudobná skupiny Happy End. Dožinky usporadúvané s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR a Trenčianskeho samosprávneho kraja boli oficiálne ukončené v
nedeľu 14. 8. 2011 o 9.30 h slávnostnými službami Božími v turolúckom evanjelickom
kostole.
16. 8. 2011 Jednota dôchodcov MsO JDS usporiadali za účasti viac ako 200 svojich členov
v PKO Trnovce športovo spoločenské posedenie. Seniori súťažili a zabávali sa v srdečnej
nálade za zvukov pekných pesničiek Myjavských heligonkárov.
17. 8. 2011Od 17. 8. 2011 dňa si bola možnosť zahrať si na námestí pred Mestským
úradom v Myjave kráľovskú hru - šach. Hráči museli počítať s tým, že na každú figúrku
potrebovali obe ruky. Išlo totiž o obrí šach umiestnený pod stanmi, ktorý je bol verejnosť k
dispozícii denne od 8.00 do 21.00 h. Šachovnica bola na námestí umiestnená stabilne. Hrať
bolo možné bezplatne.
18. 8. 2011 K novému grafikonu vlakovej dopravy (GVD) bolo prvé pracovné stretnutie
ešte 2. 6. 2011 v Novom Meste nad Váhom za účasti zástupcov železníc, samospráv i SAD
Trenčín. Závery tohto rokovania boli následne predmetom občianskej diskusie a parciálnych
porád v rámci železničných spoločností. Konečné rozhodnutie je také, že diskutovaný vlak
3124 s odchodom z Nového Mesta nad Váhom o 21.11 h do Starej Turej a odtiaľ vlak 3132 s
odchodom 22.20 h na Myjavu bude premávať aj v pracovných dňoch, nielen počas víkendov,
ako bolo pôvodne navrhované a to minimálne do ďalšej zmeny GVD 9. 6. 2012. Využitie
vlaku bolo monitorované a v prípade jeho relevantného využitia cestujúcou verejnosťou
zostane vlak zachovaný do konca platnosti GVD v decembri 2012. Ostatné navrhované
zmeny zostali v platnosti tak, ako ich ZSSK navrhla.
"Slovenské historické organy". Spolok koncertných umelcov s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR a s finančným príspevkom Hudobného fondu pripravil v dňoch 22. 27. 8. 2011 XX. ročník medzinárodného hudobného festivalu s názvom "Slovenské historické
organy". Festival sa konal v mestách Pezinok - Grinava, Vozokany, Jablonov, Kežmarok,
Vyhne a Myjava. Teda tam, kde sa do dnešných dní zachovali vzácne historické organy. Ten

myjavský sa nachádza v evanjelickom chráme Božom a vyrobil ho v roku 1870 Martin Šaško.
V sobotu 27. augusta o 19.00 h na ňom zahral výber z diel G. Muffata, C. Erbacha, W. A.
Mozarta, J. G. Rheinbergera, J. S. Bacha, Ch. Ph. E. Bacha a M. Slimáčeka organista Ernst
Wally z Rakúska. Vstup na koncert bol voľný Podujatie bolo poslucháčmi vnímané, ako
hlboký duchovný zážitok.
Strelecké preteky v Turej Lúke Poľovnícke združenie Turá Lúka usporiadalo v nedeľu 11.
9. 2011 strelecké preteky na strelnici v oddychovom areáli Padelky - Turá Lúka. Preteky boli
určené širokej poľovníckej verejnosti. Pripravené boli dva samostatné preteky, a to B
(batéria) a AT (americký trap) s vyhodnotením troch najlepších položiek v každej disciplíne.
Keďže chceli organizátori osloviť čo najširšiu poľovnícku verejnosť, maximálne prispôsobili
náročnosť preteku, ale aj jednotnú cenu položky 2,50 €/položka (10 terčov). Prví piati strelci v
každom preteku získali hodnotné ceny. Pre všetkých návštevníkov bolo pripravené
posedenie pri živej hudbe, ako aj bohaté občerstvenie. K úspešnému priebehu podujatia
prispelo i krásne letné počasie, ktoré prilákalo v hojnom počte nielen poľovnícku obec, ale i
širokú verejnosť.

Deň sliviek 2011
Mesto Myjava, Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc n. o. a Centrum tradičnej
kultúry Myjava usporiadali celodenné podujatie s názvom "Deň sliviek 2011". Akcia
usporadúvaná s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR sa
uskutočnila v sobotu 17. septembra 2011 od 11.00 h v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Na
programe boli prednášky venované pestovaniu sliviek na kopaniciach. Prednášali: p. Radim
Pešek z Ostrova a Ing. Marián Zubák z Bojkovíc. Divadelné vstupy Divadelného súboru J .
M. Hurbana z Brezovej pod Bradlom so "slivkovou a slivovicovou" tematikou, filmové
premietanie o škodcoch a chorobách sliviek. Taktiež bola prednáška o pestovaní
a perspektívach pestovania ovocia. Svoje produkty predstavili turolúcki záhradkári
v koštovke páleného. Varenie slivkového lekváru priamo v kotle nad ohňom tradičným
spôsobom predstavili Folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky. Hudba Folklórneho seniorklubu
Kopa z Myjavy dopĺňala dobrú náladu hudobnými vstupmi. Počasie prialo podujatiu, čo sa
odzrkadlilo na bohatej návšteve.
Združenie slovenskej inteligencie – KORENE
19. 9. 2011 Už v predvečer výročia sa na nádvorí Múzea SNR v Myjave stretli členovia
Združenia slovenskej inteligencie – KORENE na čele s predsedom akad. maliarom
Vladimírom Hornáčkom. V ten istý deň sa v Múzeum Slovenských národných rád v Myjave
(SNM - Múzeum SNR) uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 163. výročia vzniku
I. Slovenskej národnej rady, za účasti zástupcov Mesta Myjava primátora p. Halabrína
a zástupcu primátora Mgr. Maiačkovej v areáli múzea. Krátky program bol tvorený aktom
kladenia vencov k pamätnej tabuli, recitálmi, príhovormi riaditeľky múzea Mgr. Aleny
Petrákovej a zástupcu evanjelickej cirkvi Mgr. Moniky Černekovej. Po hymne Slovenskej
republiky si prítomní hostia mohli pozrieť expozíciu Múzea SNR.
100 rokov

20. 9. 2011 V tento deň sa dožila vzácneho jubilea 100 rokov dožila obyvateľka Myjavy p.
Zuzana Krčová. Jubileum oslávila v kruhu klientov a zamestnancov CSS Jesienka v Myjave.
Tradičný Michalský jarmok, už 7. ročník sa konal v sobotu 24. 9. 2011 na Nám. M. R.
Štefánika v Myjave. Jarmok oficiálne otvoril svoje brány návštevníkom o 9.30 h vystúpením
DFS Kopaničiarik. V sprievodnom kultúrnom programe predstavili Myjavskí heligonkári,
dychová hudba Myjavci, mažoretky a roztlieskavačky z Centra voľného času Myjava,
Základná umelecká škola. Popoludní na námestí vystúpili aj FS Kopaničiar, FS Brezová a
rómsky súbor Khamoro. Tradičným spestrením Michalského jarmoku bola zlosovateľná
tombola,
rôznorodosť 158 predajných stánkov, vôňa pečených dobrôt, koštovanie
tohtoročného burčiaku a ako je už tradíciou súťaž Kopaničiarske majstrovstvá v jedení
slivkových gúľ. V tejto sa tohto roku stal víťazom člen FS Kopaničiar p. Ladislav Konečník,
ktorý zjedol 21 makových gulí. Výstava drobnochovateľov a jarmočná zábava so skupinou
Happy End dotvárali kolorit Michalského jarmoku. Prvú jesennú sobotu pozlátilo slnko teplým
počasím.
30.9.2011 Základná umelecká škola Myjava oslávila 60. výročie svojho vzniku. Počas
svojej dlhoročnej činnosti vychovala tisíce absolventov. Pri príležitosti výročia pripravila pre
širokú verejnosť galaprogram, ktorý sa uskutočnil 30. 9. 2011 v hlavnej sále Kultúrneho
domu Samka Dudíka. Na javisku sa predstavili so svojimi vystúpeniami žiaci školy a hostia
Mária Kmeťková (harfa), Peter Kučera (elektrická gitara) a Miroslav Dudík (husle).Vo
videoprodukcii bol premietnutý rozhovor s absolventkou školy herečkou Janou Oľhovou,
sestrou herca Mariána Geišberga. Podujatie spestril DFS Kopaničiarik. Zaplnená sála, kde
sedeli vo veľkej väčšine bývalí absolventi školy a hostia spoločne so širokou verejnosťou
oslávili toto významné jubileum.
"Pytlikári a kožkári"
14. 10.2011 Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa za účasti mesta Myjava v Kultúrnom
dome Samka Dudíka uskutočnil program venovaný najmä našim starším spoluobčanom.
Pred samotným predstavením sa dôchodcom prihovorila a poďakovala im za ich aktívnu
činnosť zástupkyňa primátora Mgr. Emília Maniačková. Podujatie nazvané "Pytlikári a
kožkári" sa prítomným divákom predstavili FS Kopaničiar z Myjavy, FS Brezová z Brezovej
pod Bradlom a rómsky súbor Khamoro. Myjavský seniori, ale aj mladší návštevníci tohto
vydareného podujatia početnou návštevou a potleskom odmenili všetkých účinkujúcich.
21. - 22. 10. 2011 Základná umelecká škola Myjava v spolupráci s Mestom Myjava
usporiadala na javisku Kultúrneho domu Samka Dudíka medzinárodnej súťažnej prehliadky
MY DANCE 2011. Prehliadky sa mohli zúčastniť jednotlivci a súbory neregistrovaní v
tanečnom zväze a tento rok v doplnenom programe podujatia aj v sólovom speve ľudových
piesní. Piatkové dopoludnie patrilo ľudovému spevu a popoludní sa na javisku Kultúrneho
domu Samka Dudíka predviedli súťažiaci s ľudovými tancami. Sobota patrila otvoreným
choreografiám najmenších tanečníkov, štýlom disco tanec, hip-hop, scénický tanec, show
dance, malým choreografiám rozdeleným na scéniku a módne štýly a napokon ostatným
otvoreným choreografiám. Jedným z porotcov súťažnej prehliadky bol známy tanečník Laci
Strike, ktorý sa okrem "porotcovania" sám predviedol na javisku a odovzdal ceny víťazom
jednotlivých kategórií. Súťaže sa zúčastnilo vyše 600 účinkujúcich v detských, juniorských
a mládežníckych kategóriách. Žiaci ZUŠ Myjava si v otvorených choreografiách v detských
kategóriách vytancovali prvé a druhé miesto a v juniorskej kategórii tretie miesto. Tanečná

skupina Las Babas prvé miesto v detskej kategórii a druhé a tretie miesto v mládežníckej
kategórii. V Šou Dance získala druhé a tretie miesto.
19. - 21. 10. 2011 PLODY MYJAVSKEJ PAHORKATINY už 14. ročník pestovateľskej
výstavy sa konal v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka. V tomto roku organizátori
podujatia dali priestor aj starým, pôvodným odrodám ovocia, typických pre kopaničiarsky
kraj. Každý kto mal v sade či v záhrade starú pôvodnú odrodu, mohol z nej poskytnúť
výstavnú vzorku 3 až 5 kusov. Prezentovalo sa viac, ako 360 vzoriek.
Súčasťou
pripravovanej výstavy boli ako sprievodné podujatie ukážky aranžovania pani Viery Gálovej a
videoprednáška Ing. Mariána Zubáka na tému "Zachovanie tradičných odrôd ovocia". Počas
celej výstavy mali návštevníci možnosť zakúpiť si ovocné stromčeky.
Tohtoročný záver leta a nadpriemerné teplé a slnečné počasie dodalo vystaveným
vzorkám osobitné farebnosti a veľkosti. Najlepšie hodnotenie v jablkách dosiahol odrodou
Rubinola p. V. Dúbravčík z Poriadia, v hruškách odroda Pimenstonská p. Pavol Soviš
z Poriadia a v kategórii zelenina paprika p. Ľ. Pobjeckého z Myjavy ZO Priečne.
ZO SZPB
4. 11. 2011 sa stretli na výročnej schôdzi členovia ZO SZPB v Myjave, ktorá má v súčasnosti
104 členov. Na čele organizácie v sú: p. Ivan Šimo, ako tajomník ZO SZPB, podpredseda
Ing. Benjamín Hrivnák a čestná predsedníčka p. Milada Kavická. Tak ako v minulosti i tohto
roku sa členovia zúčastnili na pietnych spomienkach – osláv v meste Myjava, na krajských
oslavách SNP na vrchu roh pri obci Lubina. Organizácia zabezpečuje podľa možností pomoc
v sociálnych a zdravotných otázkach, kúpeľnej liečbe, odškodnení väzňov v KT a členov
domáceho a zahraničného odboja. Tajomník ZO SZPB p. Ivan Šimo vyzdvihol spoluprácu
s MsÚ Myjava, Oblastným výborom v Novom Meste n. Váhom, DK Myjava, Múzeom SNR
Myjava, Jednotou dôchodcov Slovenska. Vysoko hodnotil spoluprácu s družobnou českou
ZO ČSNBS Kyjov. Hlavným zmyslom a poslaním ZO SZPB je i po 66-tich rokoch od porážky
fašizmu presadzovať odkaz účastníkov protifašistického odboja.

11. 11. 2011 Na vznikajúcom novom námestí v centre Myjavy bola prevedená skúška
technológie fontány. Fontána a umelý vodný tok boli po prvý raz napustené vodou, aby sa
otestovala technika vodného umeleckého diela vrátane osvetlenia. Po úspešnom vykonaní
skúšky bola fontána pred zimnými mesiacmi opäť vypustená a začne fungovať až na
jar 2012.
9. do 11. 11. 2011 V týchto dňoch pripravilo a uskutočnilo Mesto Myjava v spolupráci
s Občianskym združením Diakonie Broumov humanitárnu zbierku. Predmetom zbierky
určenej ľuďom v hmotnej núdzi boli: Oblečenie (dámske, pánske, detské), obuv
(nepoškodená), hračky, domáce potreby (hrnce, poháre – len nepoškodené), lôžkoviny,

návlečky, uteráky, utierky, záclony, deky. Myjavský občania prejavili svoje spolucítenie
s ľuďmi v núdzi hojným množstvom vyzberaných vecí.
10. 11. 2011 "Nebíčko v papuľke" Myjava a myjavské kopanice boli zviditeľnené v
Slovenskej televízii v programe premiérovom programe gastronomického bedekra s názvom
"Nebíčko v papuľke". Známy šéfkuchár Jaroslav Žídek zamieril hneď na prvý raz na
myjavské kopanice, aby tu spolu s riaditeľkou Centra tradičnej kultúry v Myjave, Mgr. Vierou
Feriancovou, predstavili divákom typické myjavské jedlá ku ktorým patria „Božie milosti" a
„koblihy“. Tieto klasické špeciality boli pripravené dlhoročnými folkloristkami Jankou
Mičkovou, Aničkou Michalcovou, Vierkou Dugovou a Monikou Hradskou v autentickom
prostredí Gazdovského dvora v Turej Lúke. Bola to výborná prezentácia Myjavy a stretla sa s
priaznivým ohlasom v celoslovenskom meradle.
16. 11. 2011 Mesto Myjava, ECAV Myjava spolu so Slovenským národným múzeom –
Múzeum Slovenských národných rád pripravilo výstavu fotografií, ktorá zachytáva premenu
dediny Myjavy na mesto. Výstava s názvom „Myjava v premenách času“ inštalovaná v
priestoroch SNM – Múzea Slovenských národných rád bola hodnotnou ukážkou vývoja
premeny Myjavy pri jej dlhodobom procese. V roku 1948 získala Myjava štatút mesta, čo
umožnilo dynamické zmeny v po architektonickej i spoločenskej stránke. Výstava „Myjava v
premenách času“ najmä prostredníctvom fotografií návštevníkom približuje starú Myjavu s
typickými domami, malými obchodíkmi a pôvodným námestím. Návštevníci si mohli cez
fotografie pripomenúť bývalých myjavských richtárov a pozrieť si rôzne dobové pohľadnice a
pôvodné myjavské publikácie. Nielen rodeným Myjavčanom, ale i milovníkom histórie či
fotografie je určená výstava „Myjava v premenách času“.
16. 11. 2011 Mesto Myjava usporiadalo pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a
Dňa študentov na myjavskom námestí koncert skupiny Gladiátor. Zaplnené námestie si
pripomenulo udalosti nežnej revolúcie z novembra roku 1989.
5. 12. 2011 Na námestie pred mestským úradom zavítal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi a
o 15.00 h pri tejto príležitosti rozsvietil pripravený vianočný stromček. Vianočný strom bol po
prvý krát postavený a rozsvietený i na novovybudovanom námestí. Od 16.00 h Mikuláš v
rámci pásma "Batoh mikulášskych prekvapení" v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka
Dudíka rozdával deťom rodičmi objednané sladké prekvapenia.
6. 12. 2011 Výstava Čaro Vianoc Mesto Myjava, miestne materské a základné školy, cirkvi,
organizácie dôchodcov a ďalšie inštitúcie pôsobiace na území mesta pripravili v priestoroch
Kultúrneho domu Samka Dudíka výstavu Čaro Vianoc. Súčasťou vernisáže výstavy bolo
vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy v Myjave a pečenie vianočných oblátok, ktoré
pripravil Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Turej Lúke. Návštevníci si mohli pozrieť vo výstavnej
sále vianočné aranžovanie pani Viery Gálovej. Výstava bola sprístupnená do 16. 12. 2011
a tešila sa pozornosti širokej verejnosti.

16. - 17. 12. 2011 Tradičný „Vianočný jarmek“ spestril Myjavcom posledný predvianočný
víkend. Pre návštevníkov budú k dispozícii. V štýlových predajných stánkoch ochutnávali
vianočné dobroty – oblátky s medom, ozdoby, hračky, sviece, aranžmánmi, občerstvenie a
predaj mäsových výrobkov, kaprov a živých vianočných stromčekov. Jarmok začal v piatok o
12.00 h. do večerných hodín, počas ktorých ľuďom spríjemnili chvíle na námestí aj žiaci zo
ZŠ Štúrova, deti zo ZŠ Viestova ul. z Centra voľného času v Myjave, DFS Kopaničiarik.
Popoludnie prerušil prudký hodinový dážď, ktorý ukončil pripravený program. Súčasťou
sobotňajšieho programu bola pravá kopaničiarska zabíjačka v podaní členov FSk Kýčer,
spojená s ochutnávkou zabíjačkových špecialít, vareného, cibuľového chleba a iných
tradičných pochutín. V poobedňajších hodinách vystúpil FS Kopaničiar a rómsky súbor
Khamoro.
18. 12. 2011 Rímskokatolícka farnosť Myjava usporiadala Vianočný koncert FS
Kopaničiar, ktorý sa uskutoční v nedeľu v katolíckom kostole v Myjave. V programe sa
predstavili FS Kopaničiar, DFS Kopaničiarik a dlhoročná sólistka OĽUN-u Slávka Švajdová.
Partnerom podujatia bola Anna Durcová - Agentúra ADUR.
Mesto Myjava zredukovalo mestskú hromadnú dopravu o tretinu. Dôvodom bol malý
záujem verejnosti, vysoká nákladovosť a ukončenie spolupráce so spoločnosťou TESCO
Myjava. V záujme mesta je hlavne zachovanie spojov s dostupnosťou zdravotných
a administratívnych zariadení.
Jubilujúci seniori. Mesto Myjava tak, ako v minulosti, aj v tomto roku pokračovala v tradícii
pozývať si jubilujúcich seniorov, občanov mesta, ktorý sa aktívne podieľali na živote
v meste. V tomto roku takto vedenie mesta na čele s primátorom pozvali 96 občanov.

Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
1. 2. 2011 ráno od 7.00 h sa začali do zrekonštruovaného Zariadenia opatrovateľskej služby
(ZOS) Nezábudka v Myjave vracať pôvodní obyvatelia, ktorí v "Dvacine" bývali pred začatím
stavebných prác. Tí boli počas ôsmich mesiacov dočasne ubytovaní v obci Krajné alebo u
svojich príbuzných. Viac ako 40 ľudí, ktorí sa postupne vrátili do vynovených ubytovacích
priestorov s dvojposteľovými kompletne zariadenými izbami . Vo vymaľovaných priestoroch s
novými oknami, dverami a podlahami dostali klienti k dispozícii nový nábytok, kuchynskú
linku, chladničku, televízor, rádio, mikrovlnnú rúru a telefón. Na chodbách pribudli madlá a
malé pohovky so stolíkmi pre klientov a ich návštevníkov. Celkové náklady na túto investičnú
akciu predstavujú sumu viac ako 2,5 mil. Eur a projekt podporila aj EÚ. Zariadenie v rámci
stavebných úprav dostalo novú fasádu vrátane zateplenia objektu, boli vymenené všetky
okná i dvere, nadstavené jedno podlažie, vybudovaná nová strecha, interiéri. V súlade s
projektom v zariadení pribudol výťah, boli zrekonštruované všetky ubytovacie bunky, kúpeľne
a spoločné priestory, výmena rozvodov energie. Zvýšená kapacita zariadenia je z pôvodných
48 miest na viac ako 100 lôžok. V Zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka, ako bolo
oficiálne nazvané, bola nová vrátnica, práčovňa a jedáleň.
9. 11.2011 Bola v myjavskej NsP slávnostne daná do prevádzky nová kotolňa
a spaľovňa po komplexnej rekonštrukcii. Hodnota investície bola 2,6 mil. eur. Na otvorení
privítal riaditeľ NsP Myjava MUDr. Jozef Markovič predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavla Sedláčka.
NsP Myjava
Myjavská nemocnica pod vedením riaditeľa MUDr Jozefa Markoviča sa nepridala so svojimi
zamestnancami a lekármi k celoslovenskému protestu lekárov, ktorý prebiehal počas
mesiaca november. Týmto rozhodnutím bola zachovaná plná prevádzka nemocnice bez
ohrozenia pacientov.

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
1610 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
11. 2. 2011 Začiatkom februára sa v Myjave uskutočnili zápisy detí do prvých ročníkov
základných škôl. Do troch myjavských škôl - na Viestovej ulici, na Štúrovej ulici a v mestskej
časti Turá Lúka - by malo spolu nastúpiť 95 detí. No existuje predpoklad, že niektoré z nich
budú mať odklad a reálny počet prvákov v školskom roku 2011/2012 bude ešte o niečo
nižší... Do dvoch škôl priamo v Myjave sa zapísalo zhodne 44 detí, v Turej Lúke ich na zápis
prišlo 7. Na porovnanie, v školskom roku 2010/2011 bolo do prvých ročníkov zapísaných 126
detí, čo je o 31 detí viac.
28. 2. 2011 Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava v súlade
s príslušnými vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy
Štúrova 18, 907 01 Myjave v termíne do 22. marca 2011. Novým riaditeľom sa stal Mgr.
Jaroslav Foltín.
9. 11. 2011 Mesto Myjava a Školský úrad Myjava usporiadali Prezentáciu stredných škôl.
Uskutočnila sa 9. novembra 2011 od 9.00 do 16.00 h v priestoroch Kultúrneho domu Samka
Dudíka v Myjave. Okrem samotnej prezentácie zúčastnených škôl boli súčasťou podujatia aj
poradenské služby Centra pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva v Myjave a
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Myjave. Návštevníci dostali podrobné informácie o
študijných a učebných odboroch Stredných odborných škôl.

SPŠ Myjava
13.12.2011. Stredná priemyselná škola Myjava sa stala najúspešnejšou strednou školou
Trenčianskeho samosprávneho kraja vo vedomostných súťažiach v kategórii odborných škôl.
Putovný pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a diplom prevzala z rúk
predsedu MUDr. Pavla Sedláčka, MPH riaditeľka SPŠ v Myjave Ing. Mgr. Alena Palková.
Hodnotených bolo 20 odborných škôl. O úspech sa postarali pedagógovia a študenti najmä
Martin Zemko 1. Miesto v rámci SR v súťaži Matematický klokan, 2-3 miesto v krajskom kole
fyzikálnej olympiády.

Životné prostredie
15. 3. 2011 V malej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava sa stretli členovia
Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta Mestského zastupiteľstva v Myjave,
ktorí sa zaoberali plánovaným výrubom drevín v centrálnej časti mesta nadväzujúceho na
investičnú akciu "Zóna - centrum mesta Myjava" a komplexnou ochranou a údržbou verejnej
zelene s dôrazom na zabezpečenie finančnej náhrady. Súčasťou stretnutia bola aj obhliadka
v teréne. Na stretnutie je prizvaný aj štáb Televízie Myjava, ktorý spracoval reportáž o tejto
téme.
Životné prostredie. V riečisku Myjavy v časti Dolná štvrť sa usadila rodinka ondatry
pižmovej. Jedná sa o veľmi vzácny a chránený živočích, pretože žije vo vodách bohatých na
rastlinstvo, ktorým sa živí a sama napomáha ich rozmnožovaniu.

Ekonomický život
Priemyselný park Javorinská, Myjava
Rozloha priemyselného parku: 16,14 ha (realizovaná I. etapa), 18,57 ha, II. etapa.
Priemyselný park Javorinská v Myjave je definovaný ako park celoštátneho významu.
Poslanie priemyselného parku v oblasti strategických zámerov rozvoja je v posilnení
potenciálu regiónu, rozšírenie výroby, nové pracovné miesta, využívanie kvalifikovanej sily
a tradície regiónu, zvýšenie počtu podnikateľských subjektov so zahraničnou majetkovou
účasťou, rozšírenie medzinárodných kontaktov, možnosti uplatnenia pre absolventov
stredných priemyselných a združených stredných škôl. V súčasnosti pôsobí v priemyselnom
parku 6 spoločností, ktoré zamestnávajú okolo 400 ľudí. Investori v Priemyselnom parku
Javorinská, Myjava: SG FIX, a.s. SEISA EUROPE s.r.o., FABIRAS REAL ESTATE s.r.o.,
CPN Invest s.r.o., SUBTIL Slovakia s.r.o, ALTCAM Slovakia s.r.o.
V areáli bývalej SAM v dnešnej dobe pôsobí viac ako dvadsiatka firiem rôzneho
zamerania. Medzi najúspešnejšie patrí spoločnosť SLOVARM a.s. Táto spoločnosť ako
úspešný pokračovateľ bývalej Slovenskej Armatúrky oslávila v tomto roku 11 rokov
existencie. V súčasnosti je spoločnosť je členom skupiny Energy Group EG. Desať rokov od
založenia zastával vedúcu funkciu Ing. Ľubomír Halabrín. Generálnym riaditeľom v
súčasnosti je Ing. Pavel Tokoš. Spoločnosť je počas svojej existencie i v tomto čase
strategickým zamestnávateľom Myjavy. 210 zamestnancov sú všetko bývalí pracovníci SAM.
Firma pokračuje v 75 ročnej tradícii výroby mosadzných výrobkov na Myjave. Nosné trhy
v roku 2011 sú Slovensko, ČR, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Bielorusko, Ukrajina,
Rusko, Maďarsko, Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Taliansko, Nemecko.
Spoločnosť podporuje v Myjave vo o veľkej miere šport a to hlavne futbal, kultúru a značne
ovplyvňuje život občanov Myjavy.
Trenčiansky samosprávny kraj tento rok investoval do opravy ciest viac ako 600 000
eur, išlo na opravu komunikácií v okrese Myjava. Cesty opravili v okresnom meste a taktiež
spojenie medzi Košariskami a Podkylavou. Opravy ciest II. a III. triedy má na starosti Správa
ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Požiarna ochrana v Myjave
2. 4. 2011 DHZ Turá Lúka
Tohto roku oslávil Dobrovoľný hasičský zbor Turá Lúka 120-te výročie svojho
vzniku. Založený bol na základe rozhodnutia obecného úradu dňa 6 augusta
1890. Na slávnostnej výročnej schôdzi pripomenul terajší predseda zboru
Pavol Majtán históriu a činorodú súčasnosť. Čestnými hosťami boli primátor Pavol Halabrín,
prezident DHZ na Slovensku JUDr. Jozef Minárik, predsedovia okresného a krajského
veliteľstva a predsedovia okolitých zborov. Súčasťou schôdze bolo ocenenie zaslúžilých
členov a prijatie nových.
9. 7. 2011 Dobrovoľný hasičský zbor Vankovia usporiadal 9. júla 2011 pri vodnej nádrži v
časti U Vankov XI. ročník súťaže hasičských družstiev "O putovný pohár primátora mesta
Myjava". Súťaže sa zúčastnili družstvá myjavského okresu. Myjavské a turolúcke požiarne
zbory ukázali vysokú úroveň pripravenosti.
Myjavský dobrovoľný hasičský zbor ZO Jána Mihálika
6. 8. 2011 130 výročie Myjavského dobrovoľného hasičského zboru ZO Jána Mihálika
verejne vyvrcholilo 6. augusta v PKO Trnovce. V akcii sa predstavili Hasičský a záchranný
zbor SR, detašované pracovisko Myjava, Armáda SR a Polícia SR, ktorý sa prezentovali
technikou, výstrojom a výzbrojou. Akciu pripravili Mesto Myjava, DHZ Myjava mesto a DK S.
Dudíka. Na námestí pred Mestským úradom bola inštalovaná dobová výstava fotografií,
ktoré zapožičali mnohé myjavské hasičské rodiny. Slávnostný charakter osláv postili svojou
účasťou ppl Ing. Hurbanis a čelný predstavitelia zúčastnených hasičských zborov ZODHZ
z Krajného, Myjavy – miestna časť u Belanských. V príhovore člen Zboru p. Peter Siváček
zrekapituloval 130 ročnú históriu najstaršieho existujúceho hasičského spolku.
16. 12. 2011 Komplexne zrekonštruovaná hasičská stanica v Myjave bola slávnostne
otvorená za prítomnosti ministra vnútra SR Daniela Lipšica. Hasičská stanica prešla
rozsiahlou opravou areálu. Táto investičná akcia bola spolufinancovaná z fondov EÚ (85%) a
štátneho rozpočtu SR (15%).
VYHODNOTENIE ZÁSAHOVEJ ČINNOSŤI HS MYJAVA ZA ROK
2011

Počet Postihnutý Usmrtený Zachránený Zranený
Celkový počet výjazdov 170
51
9
42
30
Požiar
49
2
2
1
Technický zásah
92
49
9
40
29
Ekologický zásah
4
Planý poplach
Cvičenie
16
Požiar bez zásahu
4
Počet zásahov po obciach: Myjava - 75, Brezová p/Bradlom – 19, Vrbovce – 5, Hrašné – 4,
Rudník – 5, Jablonka – 2, Polianka – 4, Košariská – 5, Podkylava – 5, Brestovec – 6, Stará
Myjava - 4, Bukovec – 1, Prašník – 2, Krajné – 13.

Šport a telesná kultúra
Futbal: 20.2. 2011 sa odohralo posledné kolo 9. ročníka Myjavskej futbalovej ligy. Skončil sa
víťazstvom futbalistov z Myjavy družstva Promile. Ligy sa počas zimnej prestávky zúčastnilo
desať mužstiev, ktoré si udržali aj počas 9. ročníka vysokú futbalovú úroveň.
Tenis: Od 1. 3. 2011 je v prevádzke v zrekonštruovanej hale v areáli PD Turá Lúka nový
tenisový a squashový kurt. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo za prítomnosti primátora
Myjavy a pozvaných hostí v pondelok 28. 2. 2011. Prítomným hosťom sa prihovoril za
investora najskôr Ing. Vladimír Volečko, ktorý v krátkosti informoval o priebehu prestavby
poľnohospodárskej budovy na športové zariadenie, zástupca realizátora, pán Havlík so
spoločnosti STAS Myjava a MUDr. Milan Mokoš, ako zástupca tenisového oddielu TJ
Spartak Myjava.
2. 5. 2011 Šach: Myjavský šachisti úspešne posledným zápasom ukončili účinkovanie v III.
lige B2. V sezóne 2010 / 2011 skončili celkovo na veľmi peknom druhom mieste z dvanásť
člennej tabuľky. Najlepším šachistom reprezentujúcim družstvo Myjavy bol Milan Jakubec,
ktorý získal 3,5 bodu so 4 zápasov.
Futbal: V pondelok 2. mája 2011 sa o 11.00 h odohral na štadióne Spartaka Myjava
futbalový zápas skupiny A 21. ročníka Medzinárodného turnaja hráčov do 18 rokov Slovakia Cup 2011. Stretli sa v ňom mužstvá Slovenska a Japonska výsledkom.
Duatlon: V sobotu 7. mája 2011 sa konali Majstrovstvá SR v šprint duatlone mužov a žien.
3. kolo Slovenského pohára s názvom Kopaničiarsky duatlon. Pretekalo sa v kategóriách
muži, ženy, juniori, juniorky, veteráni V1, veteráni V2 a OPEN. Vzdialenosti boli rovnaké pre
všetky kategórie: 5 km beh - 20 km bicykel - 2,5 km beh. Z pretekárov reprezentujúcich
Myjavu sa najlepšie umiestnil na 4. Mieste Marián Siváček.
Futbal: Futbalisti Spartak Myjava si zabezpečili v predposlednom kole III.
slovenskej ligy víťazstvom nad súperom z Nových Zámkov, ktorých v ich
domácom prostredí porazili presvedčivo 3 : 0. Posledný zápas doma
s Topoľčanmi, ktorého výsledok 4:0, len potvrdil suverenitu Myjavy v II.
slovenskej futbalovej lige západ v sezóne 2010/2011. Pohár víťaza odovzdával
do rúk kapitána Martina Černáčka člen ŠTK SFZ Dušan Kučera spolu
s primátorom Myjavy Pavlom Halabrínom. O postup sa zaslúžili: Tréner:
Ladislav Hudec, asistent trénera: Peter Vavák, hráči: Martin Černáček,Peter
Solnička, Mareček, Marián Dimbach,, Kvasnica, Zverec, Kosík, Ulrich, Kováč, Stanislav
Šarudi, Miloš Juhász, Denis Jančovič, Manák, Sládek, Bruško, Vlado Stančík, Ján Duga, Ján
Oríšek, Vladimír Kročian.
Futbal: Pred novou sezónou v druhej najvyššej slovenskej futbalovej lige nastali aj určité
zmeny v kádri: Odišli dlhoročné opory Vlado Stančík, Jano Duga, ktorý sa hneď zapracovali
do zložiek k dorastu, k žiakom. Bolo to už z hľadiska vekového, výkonnostného...Ľubo
Zverec a prešiel do A-mužstva ako 2. asistent k trénerovi Ladislavovi Hudecovi a k Petrovi
Vavákovi. Stano Šarudi odišiel robiť asistenta do mladšieho dorastu. Naspäť do Senice sa
vrátil Miloš Juhász. Skončil aj Denis Jančovič a Dirnbach a Oríšek. Prišiel Ondrej Neoveský,
ktorý hrával pravidelne v SFM Senec. Je to myjavský odchovanec. Z Nemšovej Roman

Častulín, Erik Sabo z Trnavy. Z dorastu – brankár Jurica, Mišura, Patrik Kubica, Frederik
Ravas a dvaja senegalskí chlapci Adram a Sheikh."
Cyklistika – Šárka slivková V sobotu 11. júna 2011 sa uskutočnil už 24. ročník populárnych
cyklistických pretekov jednotlivcov z Myjavy na Starú Myjavu, na ktorých sa tento rok
zúčastnilo 164 pretekárov vo všetkých vekových kategóriách. Za pekného počasia
s miernym protivetrom dosiahli jazdci výnimočné časy, keď hlavne tí najlepší sa skutočne
prekonali. Po skončení preteku sa pri vyhodnotení mohol každý zamyslieť nad svojím
výkonom a organizátori opäť pripravili toľko cien, že sa ušli prakticky všetkým pretekárom.
Celkovo najlepší čas dosiahol 29 ročný Pavol Juráš z Myjavy časom 11:37,4 min.
Futbal Spartak Myjava nastúpil na svoj premiérový zápas II. ligy 2011/2012 proti domácej
Rimavskej Sobote. Myjavčania si z prvého kola odnášajú bod za remízu 1 : 1. Na začiatku
stretnutia bolo vidno, že sa Spartakovci trochu hľadali. Polčas sa skončil bezgólovo 0 : 0 a
Myjavčania mali herne navrch Zmena prišla v 50. minúte zápasu, kedy sa presadil
v štandardke Martin Černáček, spracoval prihrávku Tomáša Bruška a strelil prvý gól
Myjavčanov. Rimavská Sobota vyrovnala v 76. minúte na konečných 1 : 1 gólom Pisárika.
Veľmi dobre zahrali naši stopéri – Martin Černáček aj s Častulínom. Solnička bol istotou
v bráne. Celé mužstvo podalo dobrý výkon.
4. 8. 2011 Atletický oddiel TJ Spartak Myjava a Mesto Myjava zorganizovali 3. septembra
2011 2. ročník bežeckých pretekov o pohár primátora Myjavy "Kopaničiarska desiatka",
usporadúvaných pri príležitosti Dňa ústavy SR. Záštitu nad podujatím prebral predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček MPH. Bežalo sa v kategóriách:
muži do 39 rokov, muži 40 - 49 rokov, muži 50 - 59 rokov, muži nad 60 rokov, juniori do 18
rokov, ženy do 34 a nad 35 rokov, voľná kategória "Buď fit". Muži a ženy bežali 10 km trasu v
centre mesta, juniori do 18 rokov a kategória "Buď fit" budú mať trasu dlhú 3,3 km.
Futbal Výsledky A družstva dospelých v Slovenskom pohári: 1. Kolo 23. 8. 2011 zvíťazili na
pôde ŠK SFM Senec po výsledku 2 : 2 na pokutové kopy 5 : 4. V druhom kole zvíťazili na
pôde DAC Dunajskej Strede 1 : 0. V tretom kole prehrali na pôde ViOn Zlaté Moravce 0 : 3.
Účinkovanie v Slovenskom pohári bolo i tohto roku úspešné.
Kros triatlon 15. 9. 2011 Myjavský rodák, člen TRIAX TRIKLUB FTVŠ BA Peter Mosný sa
stal víťazom a majstrom Slovenska v Kros triatlone, ktorý sa konal tohto roku na Starej
Myjave. Pretekov sa zúčastnila kompletná slovenská špička v počte 40 pretekárov.
Plavecký oddiel PO Spartak Myjava sa zúčastnili medzinárodných pretekov Štúrovské
stovky, Pretekalo 13 členov oddielu a priniesli si striebro za dve druhé miesta Katka
Kormaníková v kat. 50mZ, + 50m a Sylvester Boháč bronz za tretie miesto v kategórii 100m
VsP. Za výsledkami je výborná práca trénerov Milana Jamricha, Ing. Jána Durca, Branislava
Kormaníka, Janky Černáčkovej a celého realizačného týmu na čele s predsedníčkou PO
Ing. Ivou Mokošovou.
18. 9. 2011, Karate Prvý úspech myjavského Karate klubu v novej sezóne pod vedením
pánov Petra Dobiáša, Ľuba Eliáša a Dušana Ondrejíčka bolo vystúpenie na medzinárodnom
prestížnom turnaji v Maďarsku. Na turnaji BUDAPEST OPEN CUP International Karate
Championship za účasti 23. Európskych krajín v kategórii kumite ml. žiaci do 32 kg si
vybojoval zlato za prvé miesto Myjavčan Jakub Štetina. Turnaja sa úspešne zúčastnila
v kategórii kumite staršie žiačky do 40 kg Terezka Dobiášová.

Volejbal
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 vítazstve 3-1
na zápasy s družstvom Starej Ľubovne VO TJ Spartak Myjava vybojoval extraligu pre ročník
2010/2011. Sezónu zahájili v zložení: Barbierik Andrej, Chudík Branislav, Dekan Michal,
Dubovský Radovan, Gálik Dušan, Jelínek Martin, Jurča Jaromír, Minárik Martin, Ochodnický
Luboš, Petrucha Jaroslav, Priesol Erik, Stanik Viliam, Šelleng Marek, Šimovič Pavol, Špaček
Roman, Valaštěk Peter.
1. 10.2011
Myjavskí volejbalisti TJ Spartak Myjava pod vedením nového trénera Ľubomíra Vašinu
a asistenta trénera Jaroslava Petruchu zahájili sezónu 2011/ 2012 výhrou nad VK Ekonóm
SPU Nitra 3:1. Rok 2011 ukončili hrou v skupine o 5-10 miesto.
15. 10. 2011, Majstrovstvá západoslovenskej oblasti v plávaní
PO Spartak Myjava usporiadal v myjavskej krytej plavárni „Krajské majstrovstvá
západoslovenskej oblasti v plávaní /KMŽ/ – III. kolo". Pretekov sa zúčastnilo 15 plaveckých
klubov, 210 pretekárov, mužov aj žien. Rozhodcovia a vedúci klubov ocenili priestory,
podmienky, organizáciu a vyslovili spokojnosť s celým priebehom pretekov. Myjavský
pretekári skončili na medailových miestach:
Furková Klára: 7.m/50 m Z, 1.m/200 m Prsia, 6.m/50 m M, 4.m/200 m VsP,
Kormaníková Katarína: 2.m/50 m Znak, 3.m/200 m Prsia, 4.m/50 m M, 3.m/200 m Znak
Durcová Zuzana: 3.m/50 m Znak, 5.m/100 m PP, 3.m/200 m Prsia, 3.m/50 m Motýl, 4.m/200
m Z, 5.m/200 m VsP
Futbal: V sobotu 22. 10. 2011 sa o 14.00 h futbalisti Spartaka Myjava stretli na domácom
štadióne s aktuálne druhým tímom tabuľky - MFK Zemplín Michalovce. V poslednom zápase
s Petržalkou Myjava zvíťazila v bratislavskom Prievoze vysoko 5 : 0 a Michalovce doma
prehrali s rezervou Ružomberka 2 : 3. Na zápas jesene vedenie klubu pripravilo pre
fanúšikov niekoľko špeciálnych organizačných opatrení. Vstupné bolo na zápas jednotné 1,- € bez rozdielu, pričom ženy, deti a fanúšikovia oblečení v dresoch či tričkách Spartaka
Myjava mali vstup na štadión zadarmo. V športovom areáli boli pripravené atrakcie pre deti –
nafukovacie hrady na skákanie takisto zadarmo. Ďalej boli zabezpečené bezplatné
autobusové linky na zápas, ako aj po skončení stretnutia naspäť domov. Rekordná návšteva
viac ako 2000 divákov, ktorým pred zápasom a v prestávke zaspieval spevák skupiny Vidiek
Janko Kuric. Futbalisti sa odmenili krásnymi gólmi a výhrou 3:0. Týmto výsledkom si upevnili
vedenie v 1. ligy o 7 bodov. Hráči, funkcionári a diváci zároveň srdečne poblahoželali
primátorovi Myjavy p. Pavlovi Halabrínovi, ktorý je prezidentom FK, k jeho životnému jubileu
50 rokov.
Futbal Posledné jesenné kolo II. ligy zavŕšilo A družstvo dospelých víťazstvom nad MFK
Dolný Kubín 3:0. Týmto výsledkom sa stala Myjava jesenným majstrom II. slovenskej ligy so
sedembodovým náskokom pred druhou Podbrezovou. Je to najväčší úspech FO Spartak
Myjava v jeho doterajšej histórií.
Karate Tohtoročnú sezónu zahájili členovia oddielu karate TJ Spartak Myjava úspešne
výsledkami z turnajov: Dominik Dobiáš získal celkovo 1 zlatú, 2 strieborné a 3 bronzové
medaily, Terezka Dobiášová 4 zlaté a 1 bronz medaily, Patrik Gálik 1 striebro, 1 bronz,
Roman Blažek 1 bronz, Branislav Zguriš 1 zlatú, Jakub Štetina 3 zlaté, 1 striebornú, Matúš
Čanky 1 bronz, David Gálik 2 zlaté, Denis Buchta 1 zlato, 1 bronz a najlepší myjavský
zápasník Šimon Čanky jednu

ŠKPTM 3.12. 2011 Športový klub telesne postihnutých Myjava za výdatnej podpory rodiny
Barbierikov usporiadal Mikulášsky stolnotenisový turnaj. Zúčastnilo sa na ňom 11 pretekárov.
Na akcii sa zúčastnil predseda paraolympijského slovenského výboru p. Ivan Riapoš.
Plávanie: 8.12. 2011 V mestskej plavárni sa uskutočnil prvý ročník seniorských plaveckých
pretekov. Po vydarenom tohtoročnom nultom ročníku sa na nich zúčastnilo 32 pretekárov
nad 50 rokov, z toho 12 žien. V prestávkach medzi disciplínami sa predstavili myjavské
plavecké nádeje.
3.12. 2011, Futbal V myjavskej športovej hale sa uskutočnil futbalový turnaj žiakov ročník
1998 a mladších – U 14 pod názvom Myjava Cup 2011. TJ Spartak Myjava skončil na
štvrtom mieste spomedzi ôsmich účastníkov.
5. 12. 2011, Futbal V myjavskej športovej hale sa uskutočnil futbalový turnaj mladších žiakov
pod názvom Myjava Cup 2011 za účasti MFK Stará Turá, FC Nitra TJ Spartak Myjava A,
MFK Topvar Topoľčany, FK Lokomotíva Trnava, FC Spartak Trnava, TJ Spartak Myjava B,
Inter Bratislava. V tomto poradí aj skončili. Myjavský hráč Richard Boor sa stal najlepším
hráčom turnaja.
11. 12. 2011, Futbal V myjavskej športovej hale sa uskutočnil futbalový turnaj starších
žiakov pod názvom Myjava Cup 2011 za účasti TJ Spartak Myjava, FK Slovan Duslo Šaľa,
ŠK Blava Jaslovské Bohunice, Jiskra Otrokovice, RSM Hodonín. V tomto poradí aj skončili.
Myjavský hráč Dominik Janček sa stal najlepším hráčom turnaja.
17. 12. 2011, Futbal
V myjavskej športovej hale sa uskutočnil futbalový turnaj mladších žiakov U12. TJ Spartak
Myjava skončil na treťom mieste spomedzi šiestich účastníkov.
Futbal
Konečné tabuľky jesennej časti ročníka 2011/2012
II. liga dospelí
1.

TJ Spartak Myjava

18

13

3

2

31 : 5

42

1

3

34 : 8

25

II. liga ženy
4.
Spartak Myjava
12
8
II. liga starší dorast a mladší dorast
Starší dorast
8.
Spartak Myjava
Mladší dorast

15

6

3

6

23 : 25

13. Spartak Myjava
15
I. liga starší žiaci U 15 a U 14

3

5

7

15 : 23

Starší žiaci U 15

21

14

3.
Spartak Myjava
Starší žiaci U14

15

10

3

2

27 : 22

33

9.

15

5

4

6

24 : 34

19

15

6

0

9

24 : 47

13. Spartak Myjava
15
Výsledky FK Turani Turá Lúka
II. trieda JUH

4

2

9

18 : 49

Spartak Myjava

Mladší žiaci U 13
10. Spartak Myjava
Mladší žiaci U 12

1.
2.
3.

FK Turani Turá Lúka
13
Pobedím
13
St.
Myjava/Spartak
13
Myjava B

18

14

10
8

2
2

1
3

50 : 12
38 : 15

32
26

7

5

1

32 : 17

26

Basketbal
Basketbalový oddiel Myjava staršie mini sa umiestnil na záver roku na piatom mieste v MO
Západ. BO Myjava mladšie žiačky na siedmom mieste.
Horolezecký klub Red Point v roku 2011.
Aj v r. 2011 klub vyvíjal aktívnu činnosť ako na pretekoch na umelých stenách, tak aj na
skalách a v horách. Zimná časť patrila prevažne lezeckému tréningu v halách a skialpinizmu.
Naši členovia podnikli niekoľko skialpinistických túr a zjazdov v Malej Fatre, Nízkych
a Vysokých Tatrách ale aj v Alpách. Pretekárske lezenie na umelých stenách reprezentoval
v tomto roku najmä najmladší člen klubu – 7ročný Jakub Mihálik, ktorý sa po tvrdom zimnom
tréningu zúčastnil 2 kôl Slovenského pohára v lezení v bratislavskom Vertigu, kde vo svojej
kategórii zvíťazil a v Modre, kde obsadil 6. miesto. V lete opäť, tak ako každý rok urobili letný
lezecký klubový tábor v Manínskej tiesňave, kde počas 1 týždňa 13 členov klubu intenzívne
liezlo na skalách v tomto krásnom kúte slovenskej prírody. Okrem toho v priebehu celého
roku liezli na skalách v iných slovenských lokalitách. V skalnom lezení, najlepšia lezkyňa
klubu, len 10 ročná Nina Kovaříková absolvovala 2 výjazdy do zahraničia – do slovinského
Kotečniku a na grécky ostrov Kalymnos. Podarilo sa jej preliezť cestu klasifikácie 9-, čo je
v jej veku mimoriadny výkon min. európskych rozmerov a vďaka tomu sa dostala do
slovenskej reprezentácie skalného lezenia.
Šachový oddiel
Myjavský šachisti pokračujú účinkovanie v III. lige B2. V sezóne 2011 / 2012 sú na konci
roka celkovo na treťom mieste z dvanásť člennej tabuľky. Posledné dva výsledky
s Považskou Bystricou B 4:4 a Považským Podhradím 7:1 potvrdili dobrú formu. Najlepším
šachistom reprezentujúcim družstvo Myjavy bol Milan Jakubec. V mládežníckej kategórii
najmladší hráč Rastislav Kavoň – majster Slovenska do 12 rokov a účastník MS, kde skončil
na 52. spomedzi 133 šachistov z celého sveta. Na Vianočnom turnaji konanom 28.12. 2011
v CVČ v Myjave skončil Milan Jakubec na druhom mieste spomedzi 27 šachistov.

Tenis
Myjavská tenisová liga ukončila letnou časťou svoju premiéru. Víťazom dvojhry sa stal Peter
Vavák ml. Zimná liga v štvorhre sa opäť bude hrať v tenisovej hale na Turej Lúke.
17. 12. 2011, Atletický oddiel
Atletický oddiel TJ Spartak Myjava sa zúčastnil Medzinárodného cestného behu Hodonín –
Holíč – Skalica. Vo vynikajúcej konkurencii bežcov so siedmich štátov Európy na treťom
mieste skončila členka oddielu Anna Portášiková. V hlavnej kategórii mužov skončil Patrik
Portášik na 21. mieste.
Športovec Myjavy 2011
Slávnostný Galaprogram večera, ktorý trval vyše troch hodín, usporiadalo Mesto Myjava a
Telovýchovná jednota Spartak Myjava, jeho generálnym partnerom bol Samšport Myjava.
Vstupné na podujatie bolo dobrovoľné a výťažok bol venovaný pre klientov Domova
sociálnych služieb (DSS) Úsvit v Myjave. Vyzbieralo sa pekných 287,- € a do rovnej tisícky to
„zatiahol“ NAD RESS. Výťažok si osobne na pódiu prevzala riaditeľka DSS p. Gáliková.
Moderátori galavečera Marek Hrin a Vladimíra Jurenková hneď na začiatku privítali aj
vzácnych hostí, ktorými boli tenistka Ľudmila Cervanová, futbalový internacionál Dušan
Tittel, hokejista Žigmund Pálffy, ktorý zožal najväčší potlesk zaplnenej sály, manažér HK
36 Skalica Peter Srnec, motokrosový jazdec a účastník Rally Dakar Ivan Jakeš a herec
zabávač Ivan Tuli Vojtek.
Športovec v drese Myjavy
Alex Černák, Adam Kubovčiak, Timon Havlík, Jozef Bartoš, Pavol Nálepa, Richard Boor,
Marek Tomka, Michal Tomič, Miroslav Fako¸ Peter Sivák, Marcel Onder, Marek Jastráb, Erik
Jurica, Pavol Straka, Peter Solnička, Pavol Kosík, Martin Eliáš, Iveta Neveďalová všetci
futbal Spartak Myjava, Ján Duga, Peter Ťulák, obaja futbal Turá Lúka, Daniela Dolovacká,
Tatiana Durcová, Lenka Benová, všetky basketbal Spartak Myjava, Andrej Barbierik, Matúš
Durec, Ondrej Škopek, všetci basketbal Spartak Myjava, Silvester Boháč, Zuzana Durcová,
Katarína Kormaníková, všetci plávanie Spartak Myjava, Richard Moravec, Radim Buchanec,
Filip Moravec, Pavol Michalčík, Ján Moravec, všetci atletika Spartak Myjava, Jakub Štetina,
Dávid Gálik, Terezka Dobiášová, Dominik Dobiáš, všetci karate Spartak Myjava, Viktória
Halabrínová, Milan Mokoš, obaja tenis Spartak Myjava, Milan Jakubec, Rastislav Kavoň,
obaja šach Spartak Myjava, Nikola Kovárová, Richard Meleg, obaja cyklistika Spartak
Myjava, Jakub Mihálik, horolezec Redpoint Myjava, Martin Klimek, Armwrestling (pretláčanie
rukou), Pavol Boháč, stolný tenis Spartak Myjava, Štefan Juráš, motocross AMK Myjava,
Miroslav Kolárik, cyklotrial Myjava.
Športovec reprezentujúci Myjavu
Peter Kuračka, futbal Spartak Trnava, Denis Duga, futbal Slávia Praha, Juraj Halabrín, hokej
HK 91 Senica, Martin Vydarený, volejbal COP Trenčín, Juraj Sako, Lucia Podzámska, obaja
plávanie PK Záhorák Senica, Patrik Portášik, atletika AŠK Skalica, Peter Mosný, Triatlon
klub Bratislava, Peter Valášek, Golf Club Piešťany.
Tréner roka
Ladislav Hudec, futbal, Pavol Michalčík, atletika, Ladislav Štajger, basketbal.
Kolektív roka
Spartak Myjava - futbal A - muži, Spartak Myjava - volejbal muži, Spartak Myjava - futbal
ženy.

Objav roka
Matúš Durec, volejbal Spartak Myjava, Radim Buchanec, atletika Spartak Myjava, Dávid
Gálik, karate Spartak Myjava, Martin Kimek, armwrestling SSŠP Senica.
Uvedení do Siene slávy
Michal Strapatý (roč. 1938) - futbal, František Sailer (r. 1940) - hádzaná, Milan Vrana (r.
1937) - futbal, Branislav Borsuk (r. 1936) - AMK.

TOP 12
Peter Mosný, Peter Valášek, Rastislav Kavoň, Dominik Dobiáš, Richard Melek, Jakub
Štetina, Patrik Portášik, Terézia Dobiášová, Pavol Michalčík, Andrej Barbierik, Pavol Kosík,
Juraj Sako.

Záverečné ustanovenie
Návrh kronikárskeho záznamu Mesta Myjava za rok 2011 bol po vypracovaný kronikárom a
predložený na prerokovanie:
- Mestskému zastupiteľstvu v Myjave dňa 25. 4. 2013, ktoré prijalo uznesenie s
nasledovným znením:
- „Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie kronikársky záznam mesta Myjava za rok 2011 a
odporúča jeho prerokovanie a schválenie.“
- „Mestské zastupiteľstvo v Myjave ju dňa 25. apríla 2013 po prerokovaní svojím uznesením
č. ...... vzalo na vedomie.

Návrh
na vykonanie zápisu do kroniky mesta Myjava
za rok 2011

Predkladá:
p. Pavol Halabrín
primátor Mesta Myjava

Návrh na uznesenie:
MsZ v Myjave berie na vedomie
návrh kronikárskeho záznamu mesta Myjava za rok 2011

Spracoval:
Jaroslav Hargaš
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