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Rok 2016 bol zo strany vedenia mesta a práce MsZ úspešný .
-

-

-

MsZ pracovalo v zastúpení strán: nezávislí- 16 poslancov, Smer – sociálna
demokracia- 2 poslanci, NOVA – 1 poslanec. Zasadalo sedem krát.
Vo vedení mesta pracoval ako viceprimátor Ing. Rastislav Kostelný, ale na
decembrovom zasadnutí MsZ, na ktorom sa Ing. Kostelný vzdal funkcie, bol
zastupiteľstvom zvolený do funkcie s nástupom v roku 2017 poslanec Ing.
Stanislav Tomič. Vo funkcii vedúcej úradu naďalej pracovala Ing. Jarmila
Sluková.
Ešte stále sa mesto súdi zo štátom o doplatenie dotácie na „Nezábudku“
Kino Primáš premietalo filmy počas prázdnin v júli a auguste v amfiteátri
v Trnovcoch.
V roku 2016 sa s pohľadu Mesta udiala jedna podstatná vec a to, že FO Spartak
Myjava a.s. sa ku koncu roku 2016 v decembri odhlásil s Fortuma ligy.
Rozhodnutie vedenia klubu dal na vedomie prezident klubu p. Pavel Halabrín
29.12.2016 listom prezidentom klubov Fortuna ligy a od odstúpeni dal klub na
vedomie Slovenskému sväzu futbalu.
Nepočujúci môžu na úradoch komunikovať cez tlmočníka
Pri návšteve mestského úradu je možné komunikovať s jeho pracovníkmi aj
prostredníctvom služby Online tlmočník. Požiadavky občanov sú vybavené cez
Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť
Telekom a Nadácia Pontis a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8.00 do
20.00 h. Online tlmočníka je možné využívať aj mimo mestského úradu pri
riešení akýchkoľvek situácií.

Matrika
O počte obyvateľov a jeho štruktúre.
Počet obyvateľov mesta Myjava k 31. 12. 2016. Myjava: Z údajov evidencie
obyvateľstva k 31. 12. 2016 vyplýva, že Myjava mala ku koncu roka 11 618
obyvateľov. Na porovnanie, rok predtým to bolo 11 740 obyvateľov. Z toho 5581
mužov a 6037 žien. V uplynulom roku sa v Myjave narodilo 106 detí, z toho 55
chlapcov a 51 dievčat. Zomrelo 163 občanov - 78 mužov a 85 žien. Z Myjavy sa
odsťahovalo 208 ľudí (108 mužov a 100 žien), naopak, prisťahovalo sa ich 143 (66
mužov a 77 žien).
Prvým dieťatkom 2017 narodeným v myjavskej pôrodnici bol 1. januára Kristiánko
révaj so Bziniec pod Javorinou. Druhého januára sa narodila Sofia Ema Rehovičová
a bola prvou narodenou občiankou Myjavy.
b)štátna správa
OÚ má novú prednostku Vláda odvolala pätnástich prednostov Okresných Úradov
a zároveň vymenovala nových. Na Myjave 6. Júla nastúpila po Ing. Bakošovi ako
prednostka OÚ Myjava p.Ingrit Vrkočová.
MsÚ,vedenie mesta a zmeny v zastupiteľstve, odbory,
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komisiách, - Komisia pre školstvo a mládež Deväťčlenná komisia pod vedením
predsedníčky Bc. Viera Dugová v roku 2016 zasadala 3 - krát.
- Komisia pre financovanie rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu Predseda : Ing. Jaroslav Krč-Šebera a v r.2016 zasadala 6- krát. Zasadala
v deväťčlennom zložení.
- Komisia kultúry - Deväťčlenná komisia pod vedením predsedníčky Mgr. Viery
Feriancovej v roku 2016 zasadala 2 - krát.
- Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo – Desať členná Komisia pre sociálne
veci a zdravotníctvo pod vedením predsedu Ing. Petra Valúcha v roku 2016
zasadala 8 - krát.
- Komisia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta- Predseda : Ing.
Vladimír Tóth a v r.2016 zasadala 4- krát. Ku koncu roku mala 11. členov.
- Komisia športu - Deväťčlenná komisia pod vedením predsedu Ing. Tomiča v roku
2016 zasadala 2 - krát.
d)Mestské zastupiteľstvo (najdôležitejšie zmeny, rozhodnutia, predaje, riešenia,
návrhy, projekty, kapitálové a investičné akcie, prijaté dokumenty)
MsZ zasadalo v r.2016 v tomto zložení:
Ing. Rastislav Kostelný, Roman Pobjecký, Jaroslav Viselka, Ing. Vladimír Tóth, Ing.
Marián Orávik, Ing.Peter Valúch, Ing., Stanislav Tomič, Mgr. Viera Feriancová, Ing.
Jaroslav Krč-Šebera, MUDr. Jozef Markovič, MUDr. Milan Mokoš, Viera Dugová, Ing.
Martin Černáček, Ing. Ľubomír Halabrín, Jaroslav Hargaš, Mgr. Ľubomír Karika, Ing.
Milan Majtán, Ing. Jaroslava Saková, Ing. Martin Podmajerský.
Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR
číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolával
riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave v roku 2016 osem krát.
A to 13.1., 25.2., 29.4., 19.5., 23.6.8.9., 10.11. a 6.12. 2016.
Mestská polícia Myjava - Koncoročná správa /výťah/ Mestskú políciu Myjava v
roku 2016 tvorili: 1 technický pracovník , ktorý zároveň pôsobí aj ako obsluha
kamerového systému a riadi karanténnu stanicu na odchyt túlavých psov a 4
pracovníčky vo funkcii - obsluha kamerového systému a dispečerského pracoviska
a 1 informátorka na informačnom pulte.
Celková bezpečnostná situácia v meste Myjava sa z pohľadu štatistických údajov
mestskej polície Myjava javí vysoko nad normu aj v rámci celého Slovenska .
Problém , ktorý sa i v minulosti nepodaril riešiť a vyriešiť boli bezdomovci a ich
správanie sa v centre mesta .
V závere roka bolo evidovaních v meste Myjava 7 občanov bez domova , ktorí
využívajú nedokončený a zdevastovaný Športhotel . Ich počet sa v teplejších
mesiacoch roka priebežne zvyšuje o cca 4 občanov bez domova .
Evidovaný boli prespávanie skupinky bezdomovcov aj v bývalom internáte strednej
priemyselnej školy na Novomestskej ulici – všetci títo na záver roka skončili vo
výkone trestu.
Drogová trestná činnosť na Myjave dosiahla v roku 2016 svoj vrchol.
Najzneužívanejšou drogou popri kanabise bol pervitín. Hliadky MsP sa skoro
každodenne stretali s ľuďmi závislými na tejto droge a s poľutovaním musíme
konštatovať, že sa jednalo prevažne o mladých ľudí do 25 rokov .
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Na záver roka, NAKA rozbila myjavský gang organizujúci nákup a distribúciu drogy
medzi užívateľov. Účinok bol okamžite badateľný na zlepšení nielen bezpečnostnej
klímy, ale aj verejného poriadku v našom meste.
V roku 2016 bolo odchytených 29 psov, z toho bola 6 krát použitá narkotizačná
zbraň, 21 psov bolo vrátených pôvodným majiteľom, 6 náhradným majiteľom . Dvaja
psíci zostali v karanténnej stanici . Mestská polícia Myjava evidovala za rok 2016
celkovo 208 priestupkov, z toho zistených vlastnou činnosťou bolo 125 a
oznámených na útvar mestskej polície bolo 83. Riešených v blokovom konaní 116
priestupkov v sume 1324 € .
Spisom bolo riešených 5 priestupkov z toho 2 boli uložené / v zákonom stanovenej
lehote sa nepodarilo zistiť páchateľa / a za 3 boli udelené blokové pokuty.
Kompletná správa je na www. stránke Myjavy.
II. Hospodársko - ekonomická situácia.
Hospodárska a ekonomická situácia bola počas roku priebežne sledovaná a v rámci
platných zákonov a platných VzN.
Stručný prehľad vývoja zadlženosti myjavskej samosprávy a ekonomickej
kondície mesta.
Opäť po čase vám prinášame stručný prehľad vývoja zadĺženosti myjavskej
samosprávy a ekonomickej kondície mesta spracovaný Odborom ekonomickým a
majetku mesta. Z tabuľky zverejnenej pod týmto článkom vyplýva, že v roku 2016 v
porovnaní s tým predošlým sa dlh mesta znížil o 3,69% na hodnotu 3 581 874,55 €,
čo predstavuje v celkovom vyjadrení 38,30%. Zákonom povolená maximálna hranica
dlhu je 60%. Inak sa od kritického roku 2011 do konca roka 2016 dlh mesta znížil o
viac ako 30%.
Dlhová služba dosahuje aktuálnu hodnotu 15,15%, podľa zákona nesmie presiahnuť
hodnotu 25%. Dlh na jedného obyvateľa je vo výške 308,30 €. Na rozdiel od
prehľadov z predošlých rokov, v tejto tabuľke je už zohľadnená aj pôžička zo
Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorá sa pred tým uvádzala zvlášť. Skratka BP v
tabuľke znamená bežné príjmy.
1. Rozpočet mesta na rok 2016 Základným nástrojom finančného hospodárenia
mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. Mesto v roku 2016 zostavilo rozpočet podľa
ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2015
uznesením číslo 159/2015. Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 28. 4. 2016 uznesením č. 41/04/2016 - druhá zmena
schválená dňa 23. 6. 2016 uznesením č. 65/06/2016 - tretia zmena schválená dňa
11. 11. 2016 opatrením primátora mesta - štvrtá zmena schválená dňa 11. 11. 2016
uznesením č. 107/11/2016 - piata zmena schválená dňa 7. 2. 2017 opatrením
primátora mesta.
Komplexná správa je uverejnená na Web stránke mesta Myjava.
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III. Budovanie a výstavba (budovanie infraštruktúry mesta
Mesto Myjava ešte začiatkom roka 2015 vypísalo verejnú obchodnú súťaž na
rekonštrukciu miestnych komunikácií. Harmonogram prác bol rozvrhnutý na roky
2015-2018, no gro prác sa stihlo urobiť už počas prvých dvoch rokov a ako prvé sa
opravovali časti, kde bolo poškodenie najväčie, ako Ul. SNP, vnútrobloky na Nám.
M.R.Štefánika, Hurbanovej ulici, Ul.1. Mája. Realizované kontajnerové státia na Ul.
Jánošíkovej a iné – bolo ich 29 spolu. Ďalej rozširovanie a úprava parkovacích miest.
Ďalej opravy recyklátom a úprava bikrosovej trati na Novomestskej ulici.
Doteraz bolo preinvestovaných vyše 2 milióny Eur, spravilo sa vyše 7000 m2 opráv
komunikácii a chodníkov. TSK vyspravila cesty v Myjavskom okrese v dĺžke 700m, v
časti Myjava – Brezová p. Br. a Hrašné časť u Štefíkov.
Na sídlisku Kamenné boli odovzdané nové byty v novopostavenej bytovke. Jej
výstavba trvala rok a bolo zrealizovaných 24 bytov, 16 dvojizbových a 8
jednoizbových. Presné informácie o celkovom priebehu investície je v informáciach,
či zo zasadaní MsZ, alebo na www. tránke Myjavy.
Vo februári za účasti ministra životného prostredia SR Petra Žigu, primátora
Myjavy Pavla Halabrína a vedúcich predstaviteľov mesta bolo odovzdané do
užívania v Turej Lúke protipovodnová uprava koryta rieky Myjava. Dielo za 5,5
milióna Eur bolo realizované s Európskeho Kohézneho fondu štátneho rozpočtu
a zdrojov Vodohospodárskeho podniku. Upravilo sa dno, brehy a drádze rieky.
pohyb existujúcich podnikov
Centrum B - Spoločnosť vznikla v roku 1991. Zakladateľom bol a doposiaľ
spoločnosť vedie Ing. Ján Mačuha. Už niekoľko rokov je spoločnosť členom švédskej
skupiny Lesio fors. Spoločnosť otvorila 23. novembra v priestoroch za bývalou
teheľnou novú prevádzku. Dovtedy pôsobila v prevádzke v Starej Myjave. Prvý výkop
sa robil 21. mája a slávnostne bola prestrihnutá páska v prítomnosti riaditeľa
švédskej spoločnosti CEO skupiny Lesio fors. p. Kjell-Arne Lindback, konateľom
spol. Ing. Mačuhom a primátorom Myjavy Pavlom Halabrínom.
Produkcia firmy je z 80 percent pre automobilový priemysel. Firma zamestnáva
hlavne absolventov Priemyselnej školy v Myjave. V súšastnosti má firma 40
zamestnancov, z toho 28 priamo vo výrobnom procese. Hala je situovaná pre 50-60
pracovníkov.
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a) Zdravotníctvo
Deň zdravia - Miestny spolok Slovenského červeného kríža Myjava pripravil v
spolupráci s mestom Myjava podujatie nazvané Deň zdravia. To sa konala 1.
októbra 2016 od 9.00 do 14.00 h v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka v
Myjave. Záujemci si mohli dať vyšetriť krvnú skupinu, cholesterol v krvi, kyslíkovú
saturáciu a odmerať krvný tlak. Boli ukážky prvej pomoci mladých zdravotníkov zo
ZŠ Štúrova ul., ukážky záchrany života malých detí na detskom resuscitačnom
modeli, záujmové aktivity pre malých návštevníkov, prednášky o joge či zelených
potravinách a podobne.
Bezplatné darcovstvo krvi – Študentská kvapka krvi 2016 V poradí už 22.
študentská kampaň Slovenského Červeného kríža začala tohto roku od 17. do 18.
novembra 2016. Počas kampane sa darcovia krvi mohli zapojiť do súťaže o desať
cien, ktoré venovala spoločnosť Celimed a Slovenský Červený kríž. Študentská
kvapka krvi v HTO NsP Myjava začala vo štvrtok 20. 10. 2016 od 6.00 h.

Darovať krv boli aj futbalisti Spartaka Myjava.
Odovzdávanie plakiet darcom krvi. V sobášnej sieni Msú Myjava boli 6.12.2016 už
tradične odovzdávané Jánskeho plakety. Ku koncu roku bolo 28 dobrovoľným
darcom odovzdané bronzové, strieborné, zlaté a diamantová plaketa. Poďakovala im
riaditeľka územného spolku Červeného kríža Senica PhDr. Miriam Madunická PhD.,
primátor Myjavy Pavel Halabrín spoločne s miestnou predsedníčkou ČK v Myjave
Annou Durcovou. Ku koncu roka 2016 bolo v registri HTO Myjava 1768 ľudídobrovoľných darcov. Z toho tvoria 2/3 muži a priemerný vek darcov je 41 rokov.
NsP Myjava – Mestské zastupiteľstvo Myjava na svojom septembrovom zasadaní
odsúhlasilo pre nemocnicu sumu 30 tisíc Eur určených na krvné deriváty a lieky pre
detských pacientov a dofinancovanie dvoch novovznikajúcich ambulancii a to
cievnej, od novembra a endokrinologická, ktorá by mala byť otvorená od januára
2017.
Ku koncu roka prebiehala i rekonštrukcia výťahov.
Oddelenie dlhodobo chorých v NsP Primárom oddelenia je Prof. MUDr. Jozef
Novotný PhD. Oddelenie ná 24 lôžok a pacienti si za starostlivosť nepriplácajú. Izby
na oddelení sú väčšinou dvojlôžkové, vybavené elektrickými dvojlôžkovými
postelami, mnohé z nich majú vlastné sociálne zariadenia a televízory. Zariadenie
využívajú okrem klientov z myjavska aj z Trenčína, Skalice, N.M.n. Váhom, ale aj z
ďalľších oblastí a kapacita je stále nedostatočná.
NsP Myjava - Z chirurgického oddelenia odišiel MUDr. Pap a nahradil ho MUDr.
Davinč – primár.
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b) sociálne zabezpečenie
V detskom domove v Myjave došlo tohto roku k výrazným zmenám. Ešte v roku
2012 sa zlúčili s Detským domovom v Novom Meste nad Váhom. Riaditeľku Kamilu
Kusendovú 1.5. 2015 nahradil Milan Taran. Kapacita sa zvýšila na 50 detí,
v súčastnosti ich je ubytovaných 43, z toho 24 v Myjave. Vekový rozsah je od
novorodencov po 14 rokov.
Do Mestskej knižnice Myjava pribudlo v mesiacoch august a september tohto roka
2016 spolu 198 nových knižných titulov. Tie nájdu čitatelia tak v oddelení pre
dospelých, ako aj v oddelení pre deti a mládež. Nákup kníh bol realizovaný v rámci
projektu "Nákup nových knižničných titulov", ktorý z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.
Doplnené tituly v myjavskej knižnici sú z oblasti odbornej a náučnej literatúry,
napríklad z psychológie, pedagogiky, filozofie, sociológie, cestovného ruchu
a literatúry faktu. Nechýbajú ani knihy z oblasti beletrie, najmä propagované knižné
novinky a publikácie, ktoré sú vydávané v dieloch.
Celkové náklady na nákup nového knižničného fondu dosiahli hodnotu 2 005,29 €,
z toho Fond na podporu umenia (FPU) poskytol Myjave finančné prostriedky vo
výške 1 900,- € ako dotáciu v rámci projektu.
Zdravá škôlka. Pred viac ako troma rokmi prišla bývalá detská sestrička Anna
Martinková s nápadom, spustiť projekt zdravá škôlka. Prvoradým cieľom mala byť
podpora imunity detí v menšom kolektíve, a osveta v spôsobe, ako by mohli rodičia
pristupovať k liečbe antibiotikami. V súčastnosti pôsobí zariadenie, ako súkromné
jasle. V septembri sa poslanci MsZ v Myjave rozhodli podporiť tento chýbajúci
prechodový článok finančnou dotáciou .
Neziskové organizácie v Myjave
JDS Myjava- V Myjavskom okrese pôsobí 12 organizácii a v tomto roku sa konali
„Seniorské športové hry“ v Trnovcoch. Na akciu, ktorá sa konala v polovici júna sa
prihlásilo do súťaží 140 aktívnych členov z organizácii: Myjavy, Jablonky,
Priepasného, Starej Myjavy a Brestovca.
V JDS si pripomenuli Mesiac úcty k starším Tradičné stretnutie dôchodcov v
mesiaci októbri, ktorí oslávili v roku 75, 80, 85...rokov, tohto roku ich bolo štyridsať,
sa konalo vo výstavnej sieni DK SD a na posedení im boli predsedkyňou JDS Myjava
p. Majtánovou odovzdané pamätné listy. Do spevu im zahrali Myjavské heligónky.
Otvorenie detského ihriska Žihadielko - Žihadielko už slúži deťom! Detské ihrisko,
ktoré si vo verejnom hlasovaní vybojovala Myjava, slávnostne otvorili v nedeľu 5.
júna na Bradáčovej ulici.
Pásku na Žihadielku prestrihli samotné deti za asistencie primátora Myjavy a
obchodného riaditeľa spoločnosti Lidl Slovenská republika p.Filipa Dvořáka.
Želal by som si, aby nám ihrisko dlho a dobre slúžilo, bez poškodenia a na radosť
našich najmenších,“ uviedol primátor Myjavy Pavel Halabrín. Myjava získala ihrisko
Žihadielko vďaka 121 738 odovzdaným hlasom, znamená to, že každý Myjavčan v
priemere hlasoval viac ako desaťkrát.
„Projektom Žihadielko žilo počas šiestich týždňov celé Slovensko a Myjava patrila k
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najaktívnejším mestám vôbec. Myjavčania si ihrisko naozaj zaslúžili, gratulujem im a
verím, že bude miestom mnohých príjemných stretnutí a zážitkov,“ povedal Filip
Dvořák, obchodný riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika.
V rámci slávnostného otvorenia bol pripravený zaujímavý celodenný program. Na
malých návštevníkov čakalo mnoho zaujímavých atrakcií vrátane vystúpení
obľúbených Trpaslíkov z RTVS.
Otvorenie zrevitalizovaného ihriska Na ulici medzi 8. Apríla a Jánošíkova bolo
zrevitalizované ihrisko. Pribudlo na ňom šesť prvkov na hranie, lavičky a smetná
nádoba. Peniaze na realizáciu pochádzali s grantového programu Prvej stavebnej
sporiteľne, ktorej predstaviteľ, predseda predstavenstva Imrich Béreš bol pri otvorení
ihriska.
Otvoril ho 28. Septembra spoločne s primátorom mesta Pavlom Halabrínom.
Podpora od Sporiteľne bola 4 500 Eur, čo bolo 65% z celkovej sumy. Ostatok
doplatilo mesto Myjava.
c) Požiarna ochrana, bezpečnostné služby:
dobrovoľné zbory (aktivity)
Hasičská súťaž U Vankov - V sobotu 16. júla 2016 o 14.00 h už tradične
prebehla súťaž zborov na nádrži U Vankov. Na 16. ročníku súťaže hasičských
družstiev „O putovný pohár primátora Myjavy“ v dvojkolovej súťaži sa prezentovalo
11 mužských a 3 ženské. Najlepší s nasávačov boli z domácich Vankov. Putovný
pohár primátora Myjavy získali hasiči z Babulicovho Vrchu časom 31,97 sec. U žien
zvíťazili hasičky s Hrašného časom 39,71 sec.
V. Školstvo a vzdelávanie:
a)MŠ (zmeny v organizáciách, budovanie, rušenie, štatistické údaje)
V školskom roku 2016/2017 do školských lavíc zasadlo 972 žiakov, teda o osem
viac, ako pred rokom. Základná škola na Viestovej ulici eviduje 471 žiakov, Základná
škola na Štúrovej ulici 462 žiakov a Základnú školu v Turej Lúke navštevuje 39
žiakov.
Do myjavských materských škôl spolu 350 detí. O jedno dieťa menej, ako v školskom
roku 2015/2016. Z toho 92 detí do škôlky na Bradáčovej ulici, 86 do elokovaného
pracoviska na Hoštákoch a 140 do elokovaného pracoviska na Ul. SNP. Materská
škola v mestskej časti Turá Lúka privítala v septembri 32 detí. O 29 žiakov viac, ako
v predošlom školskom roku sa prihlásilo do ZUŠ Myjava a v jednotlivých učebných
odboroch je 620 detí.
Základná škola na Viestovej ulici otvorila dve prvé triedy, škola na Štúrovej ulici tri.
Na porovnanie: V školskom roku 2004/2005 mala Myjava v základných školách 1422
žiakov, dnes - o dvanásť rokov neskôr - ich je o 450 menej.
Do ZUŠ Myjava – V septembri nastúpilo do štyroch odborov 600 žiakov.
Vzdelávaniezapezpečuje 25 pedagógov. Riaditeľka školy: Mgr. Matulová Erika.
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b) ZŠ zmeny v organizáciách
ZŠ Štúrova –
Dňa 20. januára 2016 sa konalo v Centre voľného času na Myjave okresné
kolo Matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9. Naši žiaci v oboch
kategóriách obsadili prvé priečky. V Z5 Benjamín Valo z 5. B triedy a v kategórii Z9
Igor Pszota z 9. A sa umiestnili na 1. mieste. Pekné 2. miesto obsadil Jakub Černák
z 9. C.
29. marca 2016 nás navštívili priatelia z dánskej partnerskej školy vo Farsø. Spolu
s našimi žiakmi strávili na Slovensku príjemné chvíle.

Školský ples, Základná škola na Štúrovej ulici 18 v Myjava
usporiadala 28. februára 2015 o 19.00 h v jedálni Gymnázia v Myjave Školský ples.
Rodičiom a priateľom školy do tanca i na počúvanie hrala skupina MY-ROCK.
Semifinále turnaja Coca-Cola Cup sa konal 31. 5. 2016 v Nitre. Je najväčšou
futbalovou udalosťou roka určenou mládeži na Slovensku. S Bratislavou remízovali
1:1 gólom Kristiána Kariku a zápas s Nitrou skončil bez gólov. Umiestnili sa na
druhom mieste, od víťazstva a postupu do superfinále ich delil jeden gól. I napriek
tomu si chlapci zaslúžia uznanie a poďakovanie za reprezentáciu školy a mesta.
Školský rok 2016/2017 bol MŠVVaŠ SR vyhlásený za Rok čitateľskej
gramotnosti a nesie sa pod heslom „Myslenie je pohyb“. Vo februári sa žiaci
v IX. C triedy zúčastnili celoplošného testovania čitateľskej zručnosti.
V testovaní dosiahli veľmi dobré výsledky - 75,9 %, čo je lepšie ako priemer
Trenčianskeho kraja (68,89 %) a celého Slovenska (68,98 %).
V dňoch 14. - 15. 6. 2016 sa naše žiačky zúčastnili v Michalovciach na
celoslovenskom finále v malom futbale. Záverečného turnaja Jednota Futbal Cup sa
zúčastnilo 8 víťazov jednotlivých krajov.Naše žiačky vzorne reprezentovali školu
i klubové farby Spartaka a skončili na 3. mieste. Okrem výborných výkonov na ihrisku
sa odlišovali od ostatných výprav aj vzorným správaním a vystupovaním na
verejnosti. Veľká vďaka patrí žiačkam: Nikodemová Ema, Boorová Jana, Palkechová
Karin, Ferenčíková Marcela, Koleňáková Klaudia, Poláková Mária, Vojtková Andrea.
Prírodné klzisko - Pred Vianocami bolo na dvore ZŠ Štúrova otvorené prírodné
klzisko, tak ako to bývalo v minulosti. Pre deti sa zapožičiavali zdarma korčule.

Klienti i celý kolektív zariadenia opatrovateľskej služby "Nezábudka"
vyjadruje srdečné poďakovanie pedagógom a žiakom II.ZŠ na Štúrovej ulici v Myjave
za ich vianočný program, ktorým dňa 20. decembra 2016 vytvorili tú správnu
vianočnú atmosféru a vyčarili úsmev a spokojnosť na tvárach našich klientov i
zamestnancov zariadenia.
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c) ZUŠ
Škola vyučovala v desiatich hudobných odboroch, v literárnom odbore, tanečnom
a výtvarnom. Tradične počas roku škola poriadala absolventské koncerty a to:
a vcholová akcia MY DANCE, ktorá bola v r. 2016 21. 10. 2016.
9. ročník tanečnej súťažnej prehliadky MY DANCE 2016 sa tohto roku
konala 21. - 22. októbra 2016. V Kultúrnom dome Samka Dudíka počas
dvoch dní prebiehali súťaže v tancoch a choreografiach. Súťažilo v prvý deň
263 tanečníkov v štyroch choreografiách a na druhý deň sa predstavilo v 181
choreografiách až 1135 tanečníkov.
Dve zlaté medaily vo svojej kategórii získal DFS Kopaničiarik zo ZUŠ Myjava, Ďalej
Skupina Las Babbass získala spolu deväť ocenení - poukaz v hodnote 50,00 €
získali Las Babbass za choreografiu Fuel to the rire a tiež Cenu poroty získala
Skupina Las Babbass za námet a choreografiu s názvom "Fotka". Cenu poroty
získala aj pedagogička tanca ZUŠ Myjava Mgr. Lenka Konečná za inovatívny prínos
v pedagogike choreografii ľudového tanca detí. Tanečník Kopaničiarika Juraj Blažek
bol ocenený porotou za interpretáciu ľudového tanca. Predsedom poroty bol Juraj
Jurík.
e)SŠ Gymnázium Myjava

V dňoch 1. až 8. októbra 2016 sa študenti Gymnázia Myjava H.
Viskupová, P. Jurenková, B. Jamrišková, K. Bortelová, R. Mozolák a D. Macúch
spoločne s Mgr. Salibovou a Mgr. Mockovčiakovou zúčastnili v poradí druhej mobility
v rámci projektu ERASMUS+ v Kodani. Do toho sú tiež zapojení študenti Dánska,
Fínska, Kréty a Sicílie. Cieľom projektu je tvorba a prezentácia podnikateľského
plánu, ktorý myjavskí študenti opäť veľmi úspešne zvládli. V Kodani na letisku
študentov už čakali hosťovské rodiny. Navštívili školu GLADSAXE GYMNAZIUM,
ktorá je naozaj na vysokej úrovni. Nasledovala prezentácia podnikateľských plánov.
I napriek neľahkej fínskej konkurencii projekt našich gymnazistov výborne obstál.
Všetci s obdivom sledovali proces vzniku tematickej reštaurácie v nami vytvorenom
filme „FERO´S YARD“. Cieľom spoločnej činnosti bolo vytvoriť reklamu na daný
podnikateľský zámer. Trojdňovú prácu odprezentovali vo štvrtok. Víťazmi sa napokon
stali tvorcovia fínskej reklamy.
Súkromná agentúra INEKO, ktorá sa okrem iného zaoberá hodnotením kvality
vzdelávania v regionálnom školstve, zverejnila rebríčky najlepších základných
a stredných škôl za rok 2016. Jedným z hodnotiacich kritérií bola aj tzv. pridaná
hodnota, to jest pomer medzi vstupnými vedomosťami prijímaných žiakov
a vedomosťami odchádzajúcich absolventov. Tu sa na základe externých testov
zisťuje, s akou úrovňou prichádzajú na strednú školu žiaci zo základných škôl
a s akou úrovňou potom strednú školu opúšťajú.
Gymnázium Myjava sa môže hrdo pochváliť dosiahnutými výsledkami práve
v pridanej hodnote. Za rok 2016 skončilo v prvej desiatke, konkrétne na 6. priečke
medzi všetkými gymnáziami v rámci Slovenskej republiky.
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Do rebríčka ich bolo zaradených viac ako 240. A v sumáre za roky 2014 až 2016
obsadilo 1. miesto ako najlepšie gymnázium na Slovensku.
Vo všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2014 až 2016, patrí spolu
38 stredných škôl, z toho je 9 gymnázií a 29 stredných odborných škôl.
SPŠ Myjava - Deň otvorených dverí v SPŠ Myjava bol tohto roku 18. novembra
2016 v čase od 9.00 do 17.00 h. Žiakom a
návštevníkom bolipredvedené odborné učebne mechatroniky,
telekomunikácií, počítačových sietí, elektroniky, CNC techniky,
logistiky, chémie a fyziky, učebne informatiky s ukážkami
práce na softvéroch využívaných v praxi a ukážky ročníkových
projektov a prác študentov. Boli im dané informácie o školských vzdelávacích
programoch CISCO NETWORKING ACADEMY, ECDL, MICROSOFT IT ACADEMY
a podobne.
VI. Kultúrny a spoločenský život:
a)Výročia a podujatia k nim pripravené

Múzeum Slovenských národných rád, Mesto Myjava a Cirkevný zbor Evanjelickej
cirkvi a. v. v Myjave usporiadali 19. septembra 2016 o 14.30 h stretnutie pri
príležitosti 168. výročia vzniku Prvej Slovenskej národnej rady. Na slávnostnom akte
a kladení vencov sa účastnili: predseda NR SR Pavol Danko, minister obrany Peter
Gajdoš, poslanci Národnej rady, primátor Myjavy Pavel Halabrín, poslanci mesta,
starostovia okolitých obcí a ďalší. Súčasťou bola aj prehliadka expozícií múzea a
kladenie vencov pri pomníku bojov na Poriadí u Klasovitých.
29.8.SNP - Mesto Myjava v spolupráci s CVČ v Myjave, Miestnou organizáciou
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, SNM - Múzeom SNR. v Myjave a
Klubom vojenskej histórie Slovensko pripravili pre verejnosť podujatie venované
SNP. Kladenie vencov pri pamätníku SNP na námestí M.R. Štefánika. Kladenia sa
zúčastnili: podpredseda ZPB v Myjve Ivan Šimo a za mesto predniesol príhovor
viceprimátor Ing. Kostelný.
c) Cirkvi a náboženský život –

Evanjelické a.v. MY, TL,
Cirkevný zbor ECAV v nedeľu 6. novembra 2016 o 17.00 h v evanjelickom
kostole v Myjave usporiadal pri príležitosti 380. výročia vydania prvého
evanjelického spevníka. Cithara Sanctorum - Tranoscius večer slova a
hudby s názvom Cithara Sanctorum. Cithara Sanctorum - Tranoscius patril vždy k neoddeliteľnej súčasti života evanjelických rodín po celé
stáročia. Preto členovia zboru pripravili túto akciu, prostredníctvom ktorej sa bolo
môcť vrátiť v čase a zažiť, ako to vyzeralo, keď sa v kostoloch ozýval mohutný spev
piesní v kralickej češtine.
Svet lásku má – V Evanjelickom Chráme Božom v Turej Lúke sa konal v rámci
adventu charitatívna akcia venovaná pre Domov sociálnych služieb „Úsvit“ v Myjave
a kostolný Šaškov organ v T. Lúke. Akciu pripravil Evanjelický zbor v Turej Lúke.
Vystúpili v ňom Matej Borovský, Myjavské heligónky, Monika Svítková, Alexandra
Mizeráková, Miki Szita, Jakub Michalec, Duška Adamcová, Majo Cambel, Silvia
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Majdlenová. Choreografia a tanečné prevedenie Bibiana Michalcová, Jakub Michalec
a ich hostia.
Rímsko –katolícke MY, TL, Stefanus – Ako farár pôsobí od 1. Júla v Myjave Mgr.

Lukáš Uváčik.

21. augusta 2016 bol uvedený vo farnosti nový erb, ktorý
bude oficiálne používaný na dokumentoch a pečiatkach katolíckej farnosti.
d) kultúrny život : úvod – všeobecné zhodnotenie, granty, napĺňanie koncepcie
kultúry, zaujímavosti z komisie, Projekty, prestavby, otvorenia,
Revitalizované detské ihrisko V stredu 28. septembra 2016 sa popoludní o 14.00
h uskutočnilo otvorenie malého revitalizovaného detského
ihriska v obytnom priestore medzi ulicami Jánošíkova a 8. apríla
v Myjave. Výstavbu tohto ihriska v blízkosti obytných domov
sídliska Vŕšok, na ktorom pribudlo šesť nových hracích prvkov,
dve lavičky a smetná nádoba, podporila zo svojho grantového
programu Prvá stavebná sporiteľna. Na myjavské ihrisko
prispela sumou 4000,- €, čo predstavuje asi 65% celkových nákladov. Ihrisko
odovzdali do užívania deťom predseda predstavenstva PSS, a. s. Imrich Béreš a
primátor Myjavy Pavel Halabrín. "Pomoc zo strany Prvej stavebnej sporiteľne si veľmi
vážime, pretože peniaze na takéto projekty sa dnes hľadajú ťažko," komentoval
revitalizáciu ihriska myjavský primátor Pavel Halabrín.
Dňa 24. 11. 2016 bolo oficiálne ukončené doplnenie hracích
prvkov v parku mestskej časti Turá Lúka. To bolo
realizované v rámci projektu s názvom Obnova parku pri
Gazdovskom dvore v Turej Lúke podporeného z Nadácie
Slovenskej sporiteľne (SLSP), ktorého hodnota je 3509,- €.
Požadovaná suma od Nadácie SLSP bola 3400,- € a
spoluúčasť samosprávy tvorí sumu 109,60 €. V parku pri Gazdovskom dvore tak
pribudli nové hracie prvky vláčik s tunelom, hravá lavička - loď, hracia lavička - auto,
hojdačka pes, dvojhojdačka lienka.
Autorské programy
Hry- Výstavy
Prvou výstavou v roku už tradične je Výstava fotografii členov fotoklubu Lumen.
Tohto roku to bol už pätnásty ročník. Predstavilo sa na nej deväť autorov
s fotografiami rôznych žánrov.
Živé žraloky Túto putovnú výstavu mohli 31. marca vidieť občania Myjavy
v priestoroch pri Evanjelickom kostole. Návštevníci a hlavne deti mohli vidieť štyroch
žralokov v 15 tisíc litrovom špeciálnom mobilnom akváriu, kde bola napustená slaná
voda.
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Výstava k výročiu Pamätníka M.R. Štefánika K 95 výročiu postavenia pomníka
M.R.Štefánika na námestí pred Evanjelickým kostolom, bola 14.júla 2016 .
inštalovaná pred MsU výstava. Jej autorom bol Michal Maliarik. Dobové mateiály boli
umiestnené na výstavných paneloch paneloch. Pre informáciu stavba stála 130 tisíc
vterajších Československých korún.
Spomienka na československých legionárov - SNM - Múzeum
Slovenských národných rád v Myjave v spolupráci s Obecným úradom
Košariská a Cirkevným zborom ECAV Košariská-Priepasné pripravili
vo štvrtok 27. októbra 2016 jednodňové podujatie s názvom Do
Vladivostoku tepluškou, z Vladivostoku loďou.
Táto akcia sa konala pri príležitosti Októbra - mesiaca slovenskej a
českej kultúrnej vzájomnosti, 98. výročia ukončenia I. svetovej vojny a vzniku I. ČSR.
Pútavým rozprávaním s obdobia I. svetovej vojny bol priblížený neľahký život
československých legionárov v Rusku a ich cestu Ruskom v rokoch 1914 - 1920.
Atmosféru života legionára v ťažkých podmienkach drsnej ruskej krajiny umocnili
ukážky historickej výstroje, výzbroje a čítanie z denníka československého legionára
Jána Šandora. Odborné prednášky mali Mgr. František Trávniček (Spolek vojenskej
historie Valtice) a Mgr. Evžen Petřík (Československá obec legionárska, Valtice).
SNM - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave pripravilo v spolupráci s
Trnavským samosprávnym krajom a Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici
pripravilo zaujímavú výtvarnú prezentáciu. Jadrom projektu s názvom (1) MY ... bola
spoločná výstava kolektívu umelcov rôznymi väzbami spätých s brezovskomyjavským regiónom (rodisko, trvalé alebo prechodné pôsobisko, inšpiračný zdroj
a pod.). Výstavy sa zúčastili autori z oblasti profesionálneho výtvarného umenia, ktorí
sa radia k rozdielnym generačným i žánrovým vrstvám aj k odlišným estetickým
koncepciám - Andrej Augustín, Martin Augustín, Elena Bielčiková, Peter Gála,
Adela Galbavá, Jana Hojstričová, Jana Hrčková-Stankovianska, Lýdia
Jergušová-Vydarená, Ján Mikulčík, Ľubica Prudilová-Dohnányová, Karol Prudil,
Emil Sedlák, Ľubica Sitáková, Katarína Smetanová, Paulína Šramková.
Súčasťou projektu boli sprievodné programy – rozhovory a komentované prehliadky
pre širokú verejnosť, vzdelávacie programy pre študentov a žiakov ZUŠ, 1. ročník
tematicky zameranej regionálnej súťaže detského výtvarného prejavu „Výtvarná
Myjava“ a podobne. Vernisáž výstavy sa konala 3. novembra 2016 o 16.00 h v SNM
– Múzeu SNR. Výstava trvala do 31. Januára 2017.
Podujatia necyklické,
Miro Jaroš /ne/ poslušné deti - V DK SD vystúpil 27. februára pre myjavské deti
pevák Miro Jaroš. Pred pár rokmi rozšíril svoje pôsobenie a začal sa naplno venovať
tvorbe pre deti. Po viacerých úspešných motivačných knižkách doplnených
pesničkami, kde sa deti učia napríklad ako si umývať zúbky, ruky, používať čarovné
slovíčka prosím a dakujem, správať sa na ceste, či pri stole.
Sviatok piva - 27. augusta bol na myjavskom námestí pred MsÚ „Festival piva“. Na
Myjave to bola takáto akcia po prvý krát a stretol sa z veľkým záujmom verejnosti.
Deväť samostatných lokálnych pivovarov, prevažne so západného Slovenska plus
hostia z ČR – Břeclavy, ale aj pivovarov s Rakúska, Holandska a USA. Ľudia mohli
ochutnať viac ako 45 druhov pív.
Míľa pre mamu - Na Slovensku sa poriada už po trinásty krát a poriada ho Únia
materských centier. Na Myjave sa po prvý krát uskutočnila 7. mája a zúčastnilo sa na
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ňom okolo 150 účastníkov, či mamičky oteckovia ale aj starí rodičia vrátane
primátora Pavla Halabrína. Výťažok tomboly bol venovaný na materské centrum
Pampúšik Myjava.
Štyria na kanape – V stredu 28. septembra 2016 o 19.00 h v hlavnej sále Kultúrneho
domu Samka Dudíka sa hrala komédia Štyria na kanape. V komédii hrali: Petra
Polnišová, Henrieta Mičkovicová, Emil Horváth, Richard Stanke, Ľuboš Kostelný a
Michal Kubovčík. Takmer vypredané hľadisko sa odmenilo protagonistom búrlivým
potleskom.
Stretnutie veteránov - 16. októbra 2016. Pred dvomi rokmi bol na Myjave založený
Veterán klub, ktorý momentálne združuje 10 nadšencov vlastniacich autá a motorky
starších ročníkov. Predsedom klubu je Jaroslav Pronsky. Stretnutie bolo v areáli
Trnovcov a stretlo sa z veľkým záujmom nielen domácich, ale aj spoza hraníc.
Komunitné centrum Khamoro v rámci svojej obnovenej činnosti na Trokanovej ulici v
Myjave, pozvalo 26. októbra 2016 o 15.00 h. všetkých seniorov z mesta a okolia pri
príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším na priateľské posedenie do Centra
sociálnych služieb Jesienka na Staromyjavskej ulici v Myjave. Pre zúčastnených
hostí bol pripravený kultúrny program i malý darček na pamiatku.
Koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva V
tomto roku sa v Myjave podarilo opäť obnoviť niekdajšiu tradíciu
usporadúvania koncertov pri príležitosti Medzinárodného dňa
študentstva. V predvečer tejto spomienky, teda v stredu 16.
novembra 2016 na námestií M. R. Štefánika v Myjave vystúpila
populárna skupina No Name, ktorá tu od 17.00 h odohrala viac ako hodinový koncert
pre širokú verejnosť. Vstup bol bezplatný a námestie sa zaplnilo vďačnými divákmi.
Svet lásku má.
V piatok 2. decembra 2016 sa o 18.00 h v Evanjelickom kostole v myjavskej mestskej
časti Turá Lúka uskutočnil benefičný koncert s názvom „Svet lásku má“. Vstupné naň
bolo dobrovoľné a výťažok z neho bol použitý na podporu Domova sociálnych
služieb Úsvit v Myjave a na opravu Šaškovho organu v Turej Lúke. Vystupovali na
ňom, ako hostia Maťo Borovský, Myjavský heligonkári, Jakub Michalec, Majo
Cambel, Monika Svítková, Alexandra Mizeráková, Miki Slota a ďaľší. Po koncerte
bolo pripravené občerstvenie a malé vianočné trhy.

„Šelijaké obrázky z Myjavy“ Mesto Myjava zorganizovalo
výstavu s názvom „Šelijaké obrázky z Myjavy“. Vernisáž bola vo výstavnej sieni DK
SD vo štvrtok 1. decembra 2016 o 16.30 h a bola spojená s predstavením knihy
"Miava kedisik a Myjava dnes". Prezentované boli historické zábery a k nim rovnaký
pohľad zo súčasnosti, ktorý umožní návštevníkom získať lepšiu predstavu o tom, ako
"metropola pod slamou" kedysi vyzerala. Prístupná bola verejnosti od 16. 12 do
26.12. 2016.
2) cyklické podujatia

Centrum voľného času Myjava - Klub Oskara Nenudu poriadali už tradičný
Festival Jeden svet v Myjave. Informácie na: www.jedensvet.sk.
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Výstavu poľovníckych trofejí – Usporiadali Mesto Myjava spoločne s Oblastnou
poľovníckou komorou Senica a Poľovníckym združením Turá Lúka v DK SD.
V našom regióne sú aktívne poľovnícke združenia Myjava pole, Turá Lúka, Stará
Myjava, jablonka, Bukovec, Brestovec, Vrbovce a Brezová pod Bradlom.
Stavanie májov –Májové oslavy - 1. mája 2016 boli oslavy zahájené na námestí o
10.00 h. koncertom dychových Rubín zo Skalice a Dychovej hudby Myjavci. Poobede
o 13 hodine sa konal už 50. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska
v motokrose.
50. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v motokrose
V predvečer pretekov sa v hoteli Štefánik stretli bývalý i súčastný organizátori,
sponzory ale aj bývalý pretekári, ktorý tvorili tieto tradičné prvomájové preteky.
Ocenený boli všetci, ktorý sa pričinili o tieto úspešné preteky.
Jednym z nich bol aj Vladimír Škrinár, ktorý ako jediný vydržal po celých päťdesiať
ročníkov. Pri tejto príležitosti bola pripravená fotografická publikácia a film o histórii
motokrosu na Myjave. Na úspechy v tomto športe si zaspomínali úspešný
reprezentanti z Myjavy a to Štefan Bučenec a Ivan Jakeš, ktorý na Kamennom kopci
začínal, Tomáš Bučenec, Štefan Juráš, ale aj Ervín Krajčovič a Jiří Stodúlka, ktorý na
jedinečnej myjavskej trati pretekali.
Prezident Slovenskej Motokrosovej Federácie p. Peter Smižík sa nastretnutí vyjadril,
že si nevie žeby sa májové majstrovstvá SR nekonali na Myjave. Zaspomínal si aj
známy športový komentátor Alexsander Štefuca. Ceny pre ocenených odovzdával
primátor Myjavy p. Pavel Halabrín a predseda Automotoklubu Slovakia motocros
action Myjava Štefan Bučenec. Súčasná trať meria 1870 metrov tento rok sa na nej
okrem pretekárov so Slovenska z ČR, Ukrajiny a Poľska. Tohto roku zvíťazil Martin
Žerava z ČR.
22 ročník Koštovky páleného - V apríli v DK v Starej Myjave 38 degustátorov malo
možnosť ohodnotiť spolu 542 vzoriek páleného. 14. mája na slávnostnom
vyhlasovaní v DK Samka Dudíka v Myjave bol nasledovný výťaz: Slivovica Jána
Valáška z Vrboviec – hodnotenie 50++. Tradíciou koštovky je aj Myjavská
cimbalovka, ktorá hrá d tanca a na počúvanie od prvého ročníka.
Stretnutie heligonkárov – Už po 25 krát sa 16. apríla 2016 stretli heligonkári pri
pesničkách a krásnych melódiach v DK SD. V tomto roku sa v tridsiatich šiestich
vystúpeniach sa šesť hodín predstavovali od najmladších po najstarších
heligonkárov. Víťaz ceny divákov bol v tomto roku deväť ročný Miško Červeňan
z Trenčianskych Stankoviec.
57. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2016 prebiehal tohto
roku od 18. - 21. júna 2016 a po celý bolo krásne slnečné počasie. Na festivale
vystúpilo v troch dňoch spolu okolo 1500 účinkujúcich zo Slovenska, a Českej
republiky, Indie, Chorvátska, Namíbie, Peru, Egypt.
Bolo priravených a predstavených vyše štyridsať scénických a nescénických
programov. V predvečer v piatok bola otvorená v múzeu SNR výstava „Deti vetra“,
venovaná rómskemu etniku. Večerný program začal už tradične odovzdaním Ceny
festivalu dvom mužom a to Michalovi Maliarikovi a Jurajovi Hamarovi. Ceny odovzdal
primátor Myjavy Pavel Halabrín, ktorý bol zároveň predsedom prípravného výboru.
Predsedkyňou programovej rady bola Mgr. Viera Feriancová.
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V sobotu po tradičnom doobednajšom jarmoku bol večerný Hudobný program v
prevedení zahraničných súborov. Ešte predtým v v piatkovom spoločnom programe
„Šak to pekné časy bývali“ vystúpili domáce súbory Kopaničiarik, Kopaničiar a Kopa.
Nedeľným galaprogramom, ktorý sa nazýval „Galáčik“ sa úspešný festival ukončil.
Kajúcne bohoslužby za holokaust sa konali v nedeľu 18. 9. 2016 sa o 15.00 h na
mieste niekdajšej myjavskej synagógy z roku 1791 kde bolo zároveň odhalenie
pamätnej tabule.
Sinagoga bola zbúraná bola v roku 1964 až 1966 a podobný osud postihol i Židovskú
školu, ktorá stála poblíž a bola zbúrná v roku 1968. Na tejto významnej udalosti sa
zúčastnili kazatelia katolíckej a evanjelickej cirkvi v Myjave, z hostí to bol hlavný
bratislavský rabín Eliáš Kantz.
Na kalúcich Bohoslužbách sa zúčastnil terajší Bratislavský rabín Baruk Majersom.
Pred touto udalosťou sa konal v DkSD program na spomienku, ktorý vznikol na
podnet a iniciatívu mladých ľudí z evanjelickej cirkvi v Myjave.
Pamätnú tabuľu odhalili na mieste niekdajšiej myjavskej synagógy primátor Myjavy
Pavel Halabrín spolu z rabínomBarukom majersom, zároveň zaznelo všetkých päťsto
mien holokaustu.
V sobotu 10. 9. 2016 bol organizovaný autobusový zájazd do Osvienčimu.
V utorok 13. 9. 2016 bol v kine Primáš premietaný film Nickyho rodina, dopoludnia o
10.00 h pre žiakov základných a stredných škôl, o 18.00 h pre širokú verejnosť.
Vstup bol na obe premietania je voľný.
Dožinky v Turej Lúke 7. ročník - Poďakovanie za úrodu sa konali tohto roku 8. – 9.
augusta 2016. Začali sa v sobotu dopoludnia o 10.00 h Dožinkovým jarmekom pri
Gazdovskom dvore.
Boli tu ukážky výroby spojené s predajom ľudovoumeleckých produktov a do dobrej
nálady hrala Dychová hudba Myjavci.
V Padelkoch prebiehali tradičné akcie a to: Kosí Jano, mláti Paľo, detské tvorivé
dielne a na podujatí si prevzali ocenenia za rozvoj tradičnej kultúry Viliam Haruštiak,
ktorý sa 43 rokov venuje FS Javorinka a je jej vedúcim.
Druhým oceneným bol Vladimír Bukovčan z FS Kýčer, ktorý pôsobí v súbore, ako
hudobník.
Na javisku účinkovala ĽH POLUN zo Starej Turej.
Po prinesení dožinkového venca na Gazdovský dvor v Tutej Lúke do rú zástupcu
primátoraIng. Kostelnému, predsedovi RD T.L. a gazdovi p. Talčíkovi. Divákom boli
predvedené tradičné hry, hrala a tancovali členovia FS Javorinka z Lubiny Miškech
dedinky.
Do tanca hrala folklórna hudbaŠramel.
V nedeľu boli dožinky ukončené slávnostnými Službami Božími v Turolúckom
evanjelickom kostole.
Deň sliviek – už traičný sa konal v druhý septembrový výkend. Usporiadali ho
Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc n
o. a mesto Myjava.
Nechýbali - prednášky na témy ovocinárstva a pálenia destilátov. Prednášali Ing.
Július Forsthoffer PhD. – zásady správnej prípravy ovocného kvasu – téma č. 1., Ing.
Radko Jurák – páleniea s tým súvisiaca legistlatíva. Program pokračoval
degustáciou, varením lekváru súborom Kýčer a výrobou slivkových gulí ECEAV T.
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Lúka, školou varenia pre deti. O kultúrny program sa postarali hudba súboru Kýčer a
heligonkári s Prietrže. Počasie bolo horúce, čo ovplyvnilo slabšiu návštevu.
Michalský jarmok 2016 – 29.9. 2016 sa uskutočnil už 12. ročník a to za za pekného
slnečného počasia. Návštevníci mohli vidieť jarmočné atrakcie, žrebovateľné
jarmočné mýto, Kopaničiarske majstrovstvá v jedení slivkových gulí a sprievodný
kultúrny program.
V ňom sa postupne predstavili Dychová hudba Myjavci, DFS Kopaničiarik, FS
Kopaničiar, Myjavskí heligonkári, Myjavská cimbalovka, hudobná skupina Kaverči,
skupina Gebula. Peter Kováč zvíťazil jedení gulí a to počtom 25 kusov.
Popri jarmoku sa konala v priestoroch pri Evanjelickom kostole. výstava zvierat, ktorú
už tradične poriadal SZZ Zväz Myjava .
Pri DK SD bola inštalovaná verejná výstava fotografií, tieto hodnotili okoloidúci
návštevníci fotobodmi a traja odborníci fotografi. Bolo prihlásených päť detí a 23
dospelých autorov so 139 fotografiami. Peter Škodáček dostal najviac bodov
v kategórii dospelých a v juniorov Júlia Majerčáková, ktorá zároveň dostala najviac
bodov - hlasov celkovo.
Farmárske trhy - Tohto roku sa konali trhy v sobotu 8. októbra 2016 od 7.00 h do
12.00 h. Poriadali ich Mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry Myjava. Pri
evanjelickom kostole bolo možné ochutnať a kúpiť si farmárske produkty. Po celé
dopoludnie hrali Heligonkári z Prietrže a nechýbali ani obľúbené párance z Pukanca.
Plody myjavskej pahorkatiny 2016 - 19. ročník výstavy ovocia a zeleniny bol tohto
roku v termíne od 12. do 14. októbra 2016. V priestoroch Kultúrneho domu Samka
Dudíka vystavovateli členovia ôsmych záhradkárskych organizácií.
Bolo prezentovaných 204 vzoriek ovocia a zeleniny. V jablkách získalo prvú cenu
odroda Melrous pestovateľa p. Dubravčíka s Poriadia. Za hrušky dostal cenu Ivan
Fidrich z Rudníka a nto za odrodu „Parížanka“. Medzi zeleninou to bola mrkva
pestovateľky Jany Adáskovej z Cengelky. Výťazný aranžmán Anna Černáková z
Brestovca za kolekciu ovocie a zelenina. Jablkom výstavy sa stalo odrody Gloster
Ivana Fidricha z Rudníka. Na zahájení vystúpili deti z Materskej školy Hoštáky.
Súčasťou výstavy boli aj ukážky aranžovania v podaní pani Viery Gálovej.
Pradte, pradte, pradulienky - interaktívne podujatie tradičnej
ľudovej kultúry pre žiakov v Gazdovskom dvore prebiehalo od
17. do 21. októbra 2016.
Centrum tradičnej kultúry Myjava pripravilo ukážku pradenia na
drevenom kolovrate, ktoré bolo v prvej polovici dvadsiateho
storočia pracovno-spoločenskou udalosťou. Návštevníci si môhli
vypočuť rozprávania o ľudových zvykoch, učiť sa piesne. Pre deti bolo pripravené
tradičné občerstvenie. Vstupné na toto výchovno-vzdelávacie podujatie bolo1,50 €.
Lampiónová spomienka - Vo štvrtok 27. októbra 2016 o 17.30 h. poriadali Centrum
voľného času Myjava a mesto Myjava lampiónovú spomienku, ktorá bola pri
príležitosti vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Stretnutie začalo pri Pamätníku gen. M. R. Štefánika na myjavskom námestí. Po
živom zaspievaní Českej a Slovenskej hymny, v podaní Jaroslava Hargaša a
krátkom príhovore sa lampiónový sprievod presunul do Kultúrneho domu Samka
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Dudíka. Na terase boli lampióny vystavené a vyhodnotené NAJ lampióny. Pre deti
boli pripravené súťaže a prekvapenia.
Myjavci Myjave – Program venovaný 430. výročiu založenia Myjavy. Výročie 430
Myjavy v ktorom účinkovali DFS Kopaničiarik, FS Kopaničiar, FSK Kopa, FSk Kýčer,
Myjavské heligónky, Dychová hudba Myjavci, Myjavská cimbalovka, Základná
umelecká škola Myjava, Anna Cáfalová, Ivan Hmirák a Miroslav Dudík. Uskutočnil sa
v sobotu 5. novembra 2016 sa v Kultúrnom dome Samka Dudíka.
Medzinárodný festival outdoorových filmov. Od 7. do 13. novembra 2016 sa
konal v Kultúrnom dome Samka Dudíka po prvý raz na Myjave. Po prvý raz sa
Myjava zaradila medzi 50 českých a slovenských miest, v ktorých sa toto podujatie
od októbra do decembra poriadalo. Je to na Slovensku už štrnáste pokračovanie a
stáva sa čoraz populárnejším.
Počas siedmich dni mali možnosť diváci vzhliadnuť 24 filmov v piatich kategóriách.
Išlo o dobrodružný a extrémny športový film, horolezecký a horský film, dobrodružné
vodné športy, cestopisný film a nesúťažný film.
Súčasťou programu Medzinárodného festivalu bolo okrem premietania filmov a
besedy o expedícií v Himalájach aj výstava cestovateľských fotografii. Tie si mohla
verejnosť pozrieť vo výstavnej sále Dk SD. Výstava, ktorú pripravilo mesto Myjava a
fotoklub Lumen, bola sprístupnená v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h a vždy
počas premietania filmov v jednotlivých blokoch festivalu.
Tradične – netradične - Hudobné zoskupenie MUZIKANTI usporiadali v nedeľu 20.
novembra 2016 o 17.00 h v Evanjelickom chráme Božom v Myjave už druhý koncert
s týmto názvom. Toto hudobné teleso tvoria členovia rôznych ľudových hudieb z
myjavských kopaníc: Michal Zachar - akordeón, Michal Kolárik - cimbal, Ján Michalec
- husle, Adam Foltín - husle, Róbert Mramúch - viola a Miroslav Drška - kontrabas.
Počas koncertu zazneli v kostole skladby rôznych žánrov hrané na tradičných
ľudových nástrojoch.
Vianoce v divadle 2016 - V termíne od 8. do 11. decembra 2016 sa konal 13.
ročník divadelného festivalu Vianoce v divadle, ktorý organizátori pripravili s
podporou mesta Myjava. Počas štyroch dní si diváci v Kultúrnom dome Samka
Dudíka bolo osem predstavení zo Slovenska a Českej republiky. Súčasťou programu
festivalu bolo odhalenie pamätných tabuliek na terase myjavského kultúrneho domu
osobne herci Emil Horváth a Oldřich Vízner.
Adventné nedele i Čaro Vianoc - Prvé zapaľovanie sviec na adventnom venci na
námestí pred MsÚ bolo tohto roku 27. novembra o 16 hodine a posledné 18.
decembra 2015. V pripravených programoch sa predstavili deti z myjavských
materských škôl a deti a mládež z rímskokatolíckej farnosti Myjava.
Štvrtý adventný koncert - Centrum tradičnej kultúry v Myjave a Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. Myjava usporiadali v nedeľu 18. decembra 2016 o 17.00 h v
evanjelickom chráme Božom v Myjave štvrtý adventný koncert. Predstavili sa v ňom
spevácky zbor mesta Senica Cantilena a komorné teleso Ministerstva vnútra SR s
názvom Police Brass Quintet.
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Vianočný jarmek.
Od piatka 16. decembra 2016 sa bol dopoludnia otvorený pred budovou MsÚ už
tradičný Vianočný jarmek.Vianočná dedinka privítala návštevníkov tradičnými
jedlami, zabíjačkovými a sa mozrejme pochúťkami, ako koláčiky, med a medovina.
Nechýbali vianočné stromčeky, kapre, mäsové výrobky na štedrovečerný stôl, kyslá
kapusta, med, vianočné oblátky, aranžmány, sviečky, košikárske výrobky a ďalší
zaujímavý tovar.
V kultúrnom programe sa predstavili domáce kolektívy FS Kýčer,FS Kopa. Ich
členovia predviedli svoje umenie v sobotu doobeda a to zvyky spojené s tradičnou
kopaničiarskou zabíjačkou a ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Z Českej republiky
na jarmoku vystúpili FS Vysloužilci.
3) privezená kultúra,
Radošinské naivné divadlo sa už tradične predstavuje v hlavnej sále Kultúrneho
domu Samka Dudíka na Myjave. Tohto roku sa predstavili divadelníci 30. januára
najnovšou hrou „Zmiešaná štvorhraô v réžii režiséra Juraja Nvotu a v dramaturgii
Mirky Čibenkovej. Vystúpenie sledovalo vypredané hľadisko.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa predstavili 8. marca 2016 o 17.00 h v
hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka manželia Osičkovi s cimbalovkou.
Štyria na kanape - V stredu 28. septembra 2016 o 19.00 h vypredané hľadisko
Kultúrneho domu Samka Dudíka komédii autora Marc Camolettiho. Na javisku podali
skvelé výkony Petra Polnišová, Henrieta Mičkovicová, Emil Horváth, Richard Stankeh
a Ľuboš Kostelný.
Atlantída - muzikál s hitmi Mira Žbirku. V KD SD 8. októbra 2016 o 19.00 h.sa konalo
predstavenie tria tvorcov Kamial Peteraja, Petra Pavlaca a Jána Ďurovčíka, ktory je
zároveň režisérom muzikálu. Skvelým výkonom protagonistov tlieskalo zaplnené
hľadisko.
Koncert pre seniorov - 19. októbra 2016 o 17.30 h v hlavnej sále Kultúrneho domu
Samka Dudíka v Myjave Mesto Myjava vrámci októbra - mesiaca úcty k starším
usporiadal koncert pre seniorov. Na koncerte vystúpila hudobná skupina Progres.
4) Reprezentácia a úspešní Myjavčania
V termíne od 21. do 25. novembra 2016 sa v Moskve konala 14. medzinárodná
olympiáda v ruskom jazyku. Finále, teda svetového kola, sa v ruskej metropole
zúčastnilo 159 žiakov z 31 krajín. Slávnostné otvorenie finále olympiády sa
uskutočnilo v pondelok 21. novembra v budove Inštitútu A. S. Puškina. Účastníkov
olympiády a hostí privítal Vitalij Kostomarov, prezident a zakladateľ Inštitútu A. S.
Puškina so slovami: "Gratulujem vám! Už len tým, že ste pricestovali do Moskvy na
finále, ste sa stali víťazmi. Otvárajú sa pred vami velké možnosti."
Program pokračoval v utorok 22. novembra, kedy čakala na účastníkov písomná
skúška vo forme písania slohu. Po ukážke krátkeho filmu dostali žiaci úlohu napísať
sloh na jednu z tém - rodina alebo ekológia.
Ivan Pančiak z myjavského gymnázia si vybral náročnejšiu cestu a napísal sloh na
tému ekológia, ktorý bol vyhlásený za najlepší. Ivan tak získal v tejto kategórii 1.
miesto.
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V nasledujúcich dňoch, 23. a 24. novembra, finalisti absolvovali ústne skúšky z reálií
Ruska a z ruského jazyka. Ivan si spomedzi tém vylosoval témy kino a literatúra a
literárnе dielа.
Tradične populárnou súťažou bola kategória Mladý rečník. Tá patrí medzi
najzaujímavejšie a zároveň najnáročnejšie skúšky. Preto je táto cena taká vzácna.
Ivan tu obsadil 2. miesto. Napriek tomu, že sa Myjavčan na tejto súťaži zúčastnil
prvýkrát, bol veľmi úspešný. Vybral si citát od D. Diderota na tému šťastie:
"Najšťastnejším je ten, kto prináša šťastie najväčšiemu počtu ľudí." No a táto múdra
voľba mu naozaj priniesla šťastie.
Vo štvrtok večer študenti navštívili muzikál Popoluška v divadle Rossija, kde sa mohli
ponoriť do rozprávkovej atmosféry. Bol to pre nich hlboký zážitok.
Slávnostné ukočnenie 14. medzinárodnej olympiády, vyhlásenie víťazov a
odovzdávanie cien sa uskutočnilo v priestoroch Múzea 1812 na Námestí Revolúcie v
popoludňajších hodinách.
Touto cestou chce Gymnázium Myjava vyjadrilo veľké poďakovanie svojmu žiakovi
Ivanovi Pančiakovi za zodpovednú a dômyselnú prípravu na olympiádu a prejavenú
snahu. Tiež za skvelú reprezentáciu školy, mesta a celého Slovenska.
Ivan, ďаkujeme!! Dôstojne si reprezentoval našu krajinu a ukázal si svoje znalosti.
Sme na teba veľmi hrdí a na tvojej ceste životom ti prajeme veľa ďalších úspechov!
Samozrejme, obrovská vďaka patrí aj učiteľke ruského jazyka Mgr. Natálii Šípošovej,
ktorá Ivana na olympiádu celý čas pripravovala.
e) spoločenský život a podujatia:

1) v Myjave plesy
Reprezentaný ples Hotela Štefánik - deviaty ročník tradičného reprezentačného
plesu sa uskutočnil v sobotu 7. februára 2015. Ples moderovala Karin Majtánová.
Spoločnosti nielen z Myjavy, Bratislavy, ale aj z Moravy hrali do tanca Butterfly Music
Band a hosť večera - kapela Cigánski diabli. Súčasťou plesu bola i prezentácia
luxusných automobilov a ohňostroj.
jubilanti,
Škola na Štúrovej ulici č. 18 si v tomto roku pripomenula 55. výročie svojho
vzniku. Pri tejto príležitosti pripravila 18. novembra 2015 o 17.00 h v hlavnej sále
Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave slávnostnú akadémiu. Okrem iných
účinkujúcich tu vystúpil aj absolvent tejto školy Miroslav Dudík.
Slovenský zväz chovateľov: Toto tradičné združenie pracuje na Myjave už niekoľko
desaťročí. Záujem síce v dnešnom čase klesá, od roku 1989 klesol počet členov
o dve tretiny, ale aj tak sa každoročne stretnú členovia zväzu v prvú februárovú
sobotu na výročnej schôdzi.
Predsedom Oblastnej organizácie je Pavol Majtán. Členovia sa zameriavajú na šesť
chovateľských odborov to: holuby, hydina, exotické vtáctvo, zajace, ovce, kozy.
Organizácia má dnes 46 dospelých a dvoch mladých chovateľov.
Najstarším členom je Ján Hučko / ročník 1936/, a to od roku 1953. Vekový priemer
v organizácii je nad šesťdesiať rokov.
f) Verejný život a významné udalosti :
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Spoločnosť Samšport – otvorila letnú sezónu tohto roku od 26. Júna , kedže
horúce počasie umožnilo prevádzkovať vonkajší bazén, čo verejnosť uvítala.
Základná škola Štúrova ulica vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky od
29. decembra 2016 otvorila klzisko v areáli školy. Bolo v prevádzke v prípade
možnosti od 14.30 hod do 18 hod.
VII. Spolky a organizácie
Červený kríž - Ocenenie darcov krve na MsÚ v Myjave – Začiatkom novembra už
tradične v obradnej sieni MsÚ spolu 63 darcov bolo ocenených Jánskeho plaketami.
Ocenenia im osobne odovzdávali primárka hematologické ho oddelenia NsP Myjava
MUDr. Jarmila Náhliková a predsedkyňa ČK v Myjave Anna Durcová.
Poľovnícke združenie Myjava - Výstava poľovníckych trofejí – sa konala v Dk SD
od 19. do 22. marca 2016. Poľovnícke združenia okresov Myjava a Senica spoločne
s mestom Myjava. Vystavených bolo196 jeleních trofejí, 187 danielích, 47 muflónich,
12 súborov zubov diviačích kancov a126 srnčích trofejí. Súčasťou bude aj
prezentácia výtvarných prác detí z myjavských materských škôl, žiakov základných
škôl a základnej umeleckej školy, ponuka poľovníckeho sortimentu, suvenírov a
ochutnávka špecialít.
b) Požiarna ochrana, bezpečnostné služby:
Dobrovoľné zbory (aktivity) Informácia o činnosti Mestského hasičského
zboru mesta Myjava za rok 2016.
Mestský hasičský zbor mesta Myjava sa skladá zo štyroch Dobrovoľných
hasičských zborov.
DHZ Myjava: Predseda p. Ivanič Milan, veliteľ p. Toráč Vladimír DHZ Turá Lúka:
Predseda Majtán Pavol, veliteľ p. Holič Pavol, DHZ Belanský: Predseda p. Bašnár
Marian, veliteľ p. Podzámsky Ján, DHZ Vankovia: Predseda p. Vrba Ján, veliteľ p.
Podzámsky Ján. V roku 2016 sa jednotlivé družstvá zúčastnili rôznych súťaží a akcií.
DHZ Myjava – deň Hasičov v Bratislave, ukážka starej Tatry - požiarna hliadka na
folklórnom festivale – požiarna hliadka v DK pri oprave javiska - požiarna hliadka v
Trnovcoch-Veteran club Myjava - hasičský deň Lesanka.
DHZ Turá Lúka: – technické cvičenie s prostriedkami protipovodňového vozíka a
vozidla IVECO - požiarna hliadka na folklórnom festivale - hasičská súťaž o Pohár
primátora mesta Myjava – hasičská súťaž o pohár starostu obce Vrbovce – požiarna
hliadka na dožinkových slávnostiach v Turej Lúke - hasičský deň na Lesanke –
námetové cvičenie okresu Myjava vo Vrbovciach, súčinnosť DHZ okresu Myjava metodické zamestnanie pre členov DHZ na stanici HaZZ Myjava.
DHZ Belanský: – inštruktážno- metodické zamestnanie u Vankov – okresná súťaž
pripravenosti hasičských družstiev v Hrašnom - požiarna hliadka na folklórnom
festivale – súťaž o pohár Primátora mesta Myjava - hasičský deň na Lesanke –
námetové cvičenie okresu Myjava vo Vrbovciach, súčinnosť DHZ okresu Myjava.
DHZ Vankovia: – požiarna hliadka na folklórnom festivale – hasičská súťaž o Pohár
primátora mesta Myjava - hasičská súťaž o pohár starostu obce Vrbovce – hasičský
deň na Lesanke – námetové cvičenie okresu Myjava vo Vrbovciach, súčinnosť DHZ
okresu Myjava – inštruktážno- metodické zamestnanie voVrbovciach.
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Okrem uvedených súťaží a akcií vykonávali jednotlivé DHZ rôzne činnosti ktoré
súvisia s prípravou súťaží a iných podujatí v rámci kultúrno-spoločenského života na
území mesta Myjava, napr. stavanie mája, asistenčné požiarne hliadky na
futbalovom štadióne, pri dožinkoch a folklórnom festivale.
Veľa úsilia sa venuje udržiavaniu hasičskej techniky a hasičských budov a ich okoliu.
V minulom roku prebehla obnova budovy DHZ u Belanských. Bola opravená a
natretá fasáda budovy, vymenené okná, opravila sa strecha a urobili klampiarske
práce. Bol vymaľovaný interiér a zakúpili sme nové krbové kachle a sporák. Celkové
náklady na obnovu boli vo výške 25 336,35 eur.
Do DHZ Belanský bola presunutá hasičská Avia A-30 z Turej Lúky kde majú nové
vozidlo IVECO. V tomto roku je plánovaná rekonštrukcia a obnova hasičskej
zbrojnice u Vankov. V súvislosti s touto rekonštrukciou podalo mesto žiadosť o
poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR. Rozpočtované náklady sú
vo výške 20 745 eur. Rekonštrukcia pozostáva z obnovy fasády, výmeny okien,
obnovy strešného plášťa vymaľovanie interiéru.
Na základe výzvy Ministerstva vnútra SR mesto podalo žiadosť o dotáciu na
rekonštrukciu a obnovu hasičskej zbrojnice v Turej Lúke vo výške 30 000 eur.
Je plánovaná výmena garážových brán, výmena vchodových dverí, rekonštrukcia
kúrenia, vybudovanie šatní, sociálnych zariadení a nová strešná krytina.
DHZ Turá Lúka je v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských
jednotiek na území Slovenskej republiky zaradení do kategórie „B“. Od roku 2017 už
natrvalo. Zaradenie do tejto kategórie je spojené s oveľa väčšími nároky na
materiálne aj personálne vybavenie hasičskej jednotky. Na základe zaradenia do „B“
kategórie získal DHZ účelovo viazaný príspevok od Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR vo výške 2000 eur. /odborná príprava, obnova technického vybavenia DHZ/. Od
roku 2017 sa tento príspevok zvýši na 3000 eur.
Hasiči DHZ Turá Lúka zasahovali v roku 2016 pri troch požiaroch a jednej dopravnej
nehode. Kompletná výročná správa je uverejnená v materiáloch na rokovanie MsZ
v Myjave.
VIII. Šport a telesná kultúra:
a) šport:
Od 23. septembra 2016 bola krytá plaváreň po dvojtýždňovej pravidelnej odstávke
opäť otvorená. Pokračovalo aj ranné plávanie, ktoré vždy v pondelok, v stredu a v
piatok od 6.00 do 8.00 h. Od 27. septembra sa začal kurz plávania rodičov s deťmi
do 3 rokov a od 28. septembra kurz predplaveckej prípravy.
V januári bola opäť v prevádzke na námestí v centre Myjavy umelá ľadová plocha.
Tohto roku verejnosť prejavila menší záujem o korčuľovanie a v budúcom roku sa už
neuvažuje s jej inštaláciou.
Šárka slivková – amatérsky cyklistický pretek pre amatérov sa konal tohto roku11.
júna 2016 a zúčastnilo sa na ňom 160 pretekárov. Podujatie už po 29 krát
organizoval Myjavský cyklistický spevokol. Štart bol o 13.00 h z parkoviska pri
Trnovcoch a cieľ pod vlekom na Starej Myjave. Na cestnej trati 7300m a horskej
9000m zvíťazili: V juniorskej kategórii Patrik Treskoň, v mužskej Jaroslav Štvrtecký,
ktorý tak ako minulý rokvyhral aj v kategórii horských bicyklov. V ženskej konkurencii
zvíťazila Nikola kovárová a Adriana Kostrová.
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2) individuálne športy:
1.2. amatérske – dospelí,
Kopaničiarska desiatka: 7. ročník bežeckých pretekov o pohár primátora pri
príležitosti Dňa Ústavy sa tohto roku konal v sobotu 17. septembra 2016. Podujatie
pripravili Atletický oddiel TJ Spartak Myjava a mesto Myjava. V dopoludňajších
hodinách sa uskutočnili behy žiakov a žiačok so štartom o 10.00 h pri MsÚ. Každý
účastník dostal malé občerstvenie a účastnícku medailu.
Akcia mala aj charitatívny rozmer a bola zameraná na podporu občianskeho
združenia Deťom z lásky – adresná pomoc onkologicky chorým deťom. Speváčka
Natália Hatalová, spestrila program svojim vystúpením a tiež pretekár Rely Dakar
Ivan Jakeš, ktorý sa pretekov zúčastní už štvrtý krát.
Na štart pretekov sa postavilo 230 pretekárov, v dopoludní za ďažďa štartovalo 126
detí.
Najúspešnejší boli Natália Vašková a Filip Drábik.
O 13.00 h bol odštartovaný beh hlavných kategórií. Víťazi: kategória BUĎ FIT – ženy
– zvíťazila Katarína Kormaníková a v mužoch Martin Madaj, dĺžka trate 3,3 km.
Muži do 39 rokov zvíťazil Miroslav Ilavský s Dubnice. Na 10 km trati v ženách do 34
rokov zvíťazila Zuzana Durcová. Pre bežcov je pripravené občerstvenie, pre víťazov
hodnotné vecné, finančné odmeny a tombola.
Turnaj starých pánov V sobotu 1. januára 2016 sa v športovej hale v Myjave
uskutočnil Turnaj starých pánov vo futbale o Pohár primátora za účasti ôsmich tímov:
Turani Turá Lúka, Skalica, Stará Turá, Radošovce, Vrbovce, Preseľany, Šaštín,
Veľké Kostoľany. Vo finále sa stretli mužstvá Turani T.L. a Stará Turá 3:4 a vyhrala
St. Turá. Tretie skončili Veľké Kostoľany.
Ženský futbal na Myjave
Družstvo žien v sezóne 2015/2016 tvorili: Bažiková, Pekníková, Dugová, Velická,
Skupinová, Kovárová, Hulváková, Zvončeková, Tomková, Neveďalová, Chlebíková,
Horešová, Hucovičová, Kratochvílová, Koplíková, Halandová, Pirťanová.
V súťažnom ročníku 2015/2016 majú ženy Spartaka Myjava premiéru v najvyššej
slovenskej futbalovej
Zhodnotenie letnej prípravy a jesennej časti 2015/2016 žien, junioriek a žiačok z
pohľadu hrajúcej trénerky žien Ivety Neveďalovej. V tabuľke im patrí 5. miesto spolu s
Teplicami a Nitrou.
Juniorky káder tvorili: Hureková, Nikodemová, Šellengová, Nálepová, Kratochvílová,
Chlebíková, Obšajtová, Sadloňová, Vachulová, Šulovská, Sabayová, Durcová,
Brezinová, Bakošová, Vdoviaková, Hulváková, Velická, Janovíčková, Pekníková,
Daniová.
1.3. mládež a deti:
Futbalistky Spartaka Myjava: Družstvo žiačok: Slaná, Vyletelková, Nikodemová,
Boorová, Janošková, Valková, Šulovská, Manáková, Tanglmayerová, Glatzová,
Valiková, Machárová, Selecká, Madrová, Kubišová, Lišková, Vajašová, Kuklová,
Škaritková, Patrnčiaková, Fridrišková, Vachulová. Koncom roka 15. 11. sa zúčastnili
na miniturnaji žiačok v Senici, kde vyhrali všetky 4 zápasy a zaslúžene obsadili 1.
miesto.
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Starší dorast U19, tréner Dr. Radúz Dorňák hodnotil umiestnenie v sezóne
2015/2016 na štvrtom mieste pozitívne a ako dobrú skúsenosť pre hráčov.
II. LIGA STARŠIEHO DORASTU – chlapci skončili na peknom štvrtom mieste zo
ziskom 51 bodov za prvým FK DAC 1904 Dunajská Streda, ktoký získali 72 bodov.
JESENNÁ ČASŤ SEZÓNY 2015/2016: Starší dorast U19, pod vedením Dr. Radúza
Dorňáka jesennú časť súťaže začali trestuhodnou porážkou doma s Topoľčanmi 3:4
(3:0), po ktorej nasledovala séria úspešných zápasov. Po nej sa dostali na tretie
miesto s bodovou stratou na lídra. Po 15. Kole priebežne zimovali na 6. mieste s
bilanciou 7-5-3, 25:20 a 26 bodov.
Starší žiaci U15 Spartaka Myjava – skončili v sezóne 2015/2016 na siedmom
mieste, keď získali 37 bodov. Na prvom mieste skončiliFC Spartak Trnava – 66
bodov.
Karate – Tretie kolo Slovenského pohára detía žiakov v karate sa konalo 11.4.2016
v športovej hale v Myjave.
Najlepšie umiestnenia myjavských karatistov: Agility chlapci 7 roční - počet
súťažiacich: 19 - 1. miesto: Petráš Roland, Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov nad
37kg - počet súťažiacich: 6 - 2. miesto: Buchtová Stefania, Kumite mladší žiaci 8-9
rokov do 32kg - počet súťažiacich: 18 - 3. miesto: Pecen Štefan, Kumite starší žiaci
10-11 rokov do 35kg - počet súťažiacich: 17 - 3. miesto: Kulíšek Adam. Na podujatí
sa zúčastnilo 46 klubov z celého Slovenska. Štartovalo 347 detí. Pre organizátorov to
bola zaťažkávacia skúška, ktorú zvládli na výbornú.
1.1. profesionálne
Volejbalisti Spartaka Myjava v boji o piate miesto vyhrali nad VK Prievidza 3:1 (-16,
26, 23, 21) Zápas trval 101 minút, rozhodovali: Tiršel, Čuntala, 80 divákov
/prvý zápas 3:0, Myjava skončila piata/ Zostava Myjavy: Hauer 3, Ihnát 18, Kraisl 3,
Katona 13, Pokopec 2, Durec 11, libero Vydarený (Mračko 9, Konc 3, Vašek 0).
Tréner: M. Pipa: „Do zápasu sme vstúpili ležérne, ako by sme si mysleli, že po prvom
zápase v Prievidzi príde samo aj domáce víťazstvo. Našťastie sme zvládli koncovku
druhého setu a potom sme už na ihrisku dominovali. Som rád, že sme napokon
obsadiliaspoň 5. Miesto.“
FO SPARTAK MYJAVA a.s.
Sezóna 2015/2016. Výsledky: Futbalisti Spartaka Myjava dosiahli svoj najväčší
úspech v histórii klubu a to, že v roku 2016 sa umiestnili v najvyššiej slovenskej
futbalovej ligy „Fortuna ligy“, na vynikajúom treťom mieste, a to za špičkovými
slovenskými mužstvami, keď na prvom mieste majstrom sa stali futbalisti AS Trenčín
s o ziskom 81 bodov, druhý skončil Slovan Bratislava so 69 bodmi a tretia Myjava
získala 60 bodov s náskokom šiestich bodov pred Spartakom Trnava.
FO SPARTAK MYJAVA a.s.- Sezóna 2015/2016. Výsledky: Futbalisti Spartaka
Myjava sa po jesennej časti súťaže, z „Fortuna ligy“ odhlásili. Myjava nahrala po
jeseni V adventnom kole si tak Myjava so Slovanom body podelila po remíze 1 : 1
a Spartak mal prezimovať na 6. priečke tabuľky.
Fortuna liga 2016/2017, 19. kolo (10. 12. 2016):
SPARTAK MYJAVA - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 1:1 (1 : 0). Zostava Myjavy:
Hruška - Kukoľ, Ostojić, Pavlík, Machovec - Kóňa, Bílovský - Duga, Pekár /K/ (76'
Marček), Abrahám (69' Mehremić) - Kolár (81' Černáček). Zostava Slovana: Greif 26

Kotula, Saláta /K/, De Marco, Kubík - Rigo, Savićević - Schet, Soumah (87' Šefčík),
De Sa (42' Oršula) - Priškin.
Desiateho decembra. 2016 v poslednom dueli jesennej časti Fortuna ligy
2016/2017 nastúpil domáci Spartak Myjava proti tímu ŠK Slovan Bratislava. Ako bolo
už počas týždňa avizované, tento zápas bol posledným pre dlhoročného myjavského
kapitána, obrancu Martina Černáčka, s ktorým sa klub i spoluhráči oficiálne rozlúčili
ešte pred úvodným hvizdom stretnutia.
Zároveň tak mali kopaničiari o motiváciu navyše bodovať, aby "Čečov" futbalový
epilóg bol naozaj dôstojný. V 81. minúte, na hrote útoku nahradil Kolára Martin
Černáček. Ten pri nástupe na trávnik zároveň prevzal kapitánsku pásku od Tomáša
Kóňu, ktorý ju mal na sebe po Pekárovom odchode na lavičku.
A hoci sa spartakovci v posledných desiatich minútach snažili na Greifa niečo
vymyslieť, do konca zápasu sa im už sieť druhý raz rozvlniť nepodarilo. Samotný
záver zápasu bol už viac ako nervózny. Najskôr v nadstavenom čase inkasoval
druhú žltú a následne červenú kartu po kontakte s rozhodcom Savićević, potom v hre
Kukoľ fauloval Scheta.
Bývalý hráč Trenčína sa neovládol sotil Kukoľa na zem a pri mantinely sa strhla
potýčka prakticky všetkých hráčov i členov realizačných tímov s výnimkou brankárov.
Tá skončila ďalšími červenými kartami, a pod sprchy sa porúčali práve Kukoľ a
Schet. To tobo li posledné momenty Spartaka Myjava v najvyššiej futbalovej lige.
1.2. amatérske – dospelí,
MyjavaB- Futbalisti Spartaka Myjava sa po jesennej časti súťaže umiestnili na
peknom treťom mieste a v jarnej časti bude pokračovat spoločne posilnený o hráčov
s „A“ mužstva.
1.3. mládež a deti
Plavecký oddiel TJ Spartak Myjava – Po celý rok 2016 dosahovali plavci Myjavy
veľmi dobré výsledky. Vyvrcholením roka boli Zimné majstrovstvá SR v plávaní
jednotlivcov.
Konali 16. až 18. 12. 2016 v športovo-relaxačnom komplexe x-bionic®sphere v
Šamoríne, ktorý získal štatút Slovenského olympijského tréningového centra.
V spoločnosti najlepších plavcov z celého Slovenska, ako sú Richard Nagy, Marek
Botík, Katarína Listopadová, Andrea Podmaníková, Barbora Mišendová sa predstavili
aj zástupcovia plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava a to Branislav Pítek (2000) a
Katarína Kormaníková (2001).
Obaja sa na majstrovstvá kvalifikovali vo viacerých disciplínach a aj keď vekom obaja
ešte juniori, počínali si na nich úspešne. Braňo sa prebojoval štyrikrát do finálových
rozplávb, čiže medzi 16 najlepších bez rozdielu veku a Katarína päťkrát.
Na medailové pozície síce ešte nesiahame, ale aj Braňove umiestnenia v desiatke
najlepších - 100 m znak (59,97 sek.), 200 m znak (2:09,64 min.), 50 m znak (28,14
sek.) a Katkine v pätnástke - 50 m znak (32,29 sek.), 200 m znak (2:28,03 min.), 50
m voľný spôsob (27,09 sek.) sú prísľubom do budúcnosti. Veď aj tento rok obhájili
svoje pozície medzi nadanou mládežou, keď sú opäť zaradení v Útvare pre
talentovanú mládež dotovanom Slovenskou plaveckou federáciou.
Touto cestou treba poďakovať Milanovi Jamrichovi za prácu, ktorú vykonal pre
myjavské plávanie a myjavský plavecký oddiel, ktorý založil a dlhé roky viedol. Jeho
rukami prešli všetky plavecké nádeje, viac či menej talentované, ku všetkým
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pristupoval s rovnakým nasadením a zanietením vychovať z nich, keď už nie
špičkových plavcov, tak aspoň ľudí, pre ktorých sa plávanie stane pozitívom, ktoré
ich bude v živote sprevádzať.
Bikrosový oddiel Spartak Myjava

V utorok 5. apríla 2016 sa v bikrosovom areáli na Novomestskej
ulici v Myjave uskutočnil prvý spoločný tréning novovzniknutého bikrosového oddielu
TJ Spartak Myjava pod vedením trénerov Petra Paracku, Romana Kaločaya a Petry
Bohátovej.
Postupne do konca roku bola členská základňa: do desať rokov 15 detí, 10-15 ročný
12 detí. Predsedom oddielu je Peter Paracka a do konca roku sa im podarilo
usporiadať prvé preteky. V nedeľu 26. júna 2016 sa v bikrosovom areáli DEMA Mini
Bike Park na Novomestskej ulici v Myjave uskutočnili preteky MS Pumptrack Series
určené všetkým kategóriám pretekárov.
c) telesná kultúra (podujatia) ceny a ocenenia
Športovec myjavy 2016
V piatok 24. februára 2017 sa v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave uskutočnil
v poradí 9. ročník slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Športovec Myjavy.
Tento raz za rok 2016. Na javisku sa predstavilo spolu 55 športovcov, kolektívov či
trénerov, ktorí získali nomináciu od odbornej komisie či na základe tipov verejnosti.
Objav roka: Michal Zeman, volejbal, Jakub Málek, lukostreľba, Alica Heverová,
kulturistika - bikini fitness, Kristián Matušík, kulturistika - men´s physique
Objav roka na základe verejného hlasovania: Kristián Matušík, kulturistika men´s physiqu.
Tréner roka: Martin Pipa, volejbal. Tréner roka na základe verejného hlasovania:
Ladislav Štajger, basketbal. Kolektív roka: futbalové A-mužstvo Spartaka
Myjava.
Kolektív roka na základe verejného hlasovania: Volejbalový tím Spartaka
Myjava,
Športovec roka 2016 na základe verejného hlasovania. Roland Petráš, karate.
Sieň slávy myjavského športu: Pavol Gálik, cestná cyklistika.
Športovec roka 2016: Lukáš Hazucha, plávanie - V roku 2016 získal trikrát druhé
miesto a jedno tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii najmladších
žiakov. K tomu Lukáš pridal ešte 23 ocenení za 1. miesto, 10 strieborných a 5
bronzových medailí z ďalších súťaží.
Samuel Koník, plávanie - Samko v roku 2016 vyplával 3. miesto na Majstrovstvách
Slovenska v kategórii najmladších žiakov. V ďalších plaveckých pretekoch si do
štatistík 11-krát zapísal prvé miesto, 7-krát druhé miesto a 4-krát tretie miesto.
Matúš Čanky, karate - Matúš získal zlato na Majstrovstvách Slovenska žiakov a
patrí mu tretie miesto v sérii Slovenského pohára. Celkovo v roku 2016 získal 8
medailí a je členom reprezentačného tímu Slovenska.
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Stefania Buchtová, karate - Stefania získala 15 medailí za rok 2016 v klubovom
hodnotení a patrí jej zlato z Majstrovstiev Slovenska žiakov. Je víťazkou série
Slovenského pohára v karate 2016.
Jakub Štetina, karate - Člen reprezentačného karate tímu Slovenska, ktorý si do
osobných štatistík v uplynulom roku pridal 10 medailí a na Majstrovstvách Slovenska
kadetov v kumite získal striebro.
Roland Petráš, karate - Víťaz série Slovenského pohára v karate 2016. Z
Majstrovstiev Slovenska v kumite priviezol domov striebornú medailu a celkovo si ich
v roku 2016 nazbieral štrnásť.
Adam Kulíšek, karate - Adam získal striebro na Majstrovstvách Slovenska v
kategórii kumite a v hodnotení série Slovenského pohára skončil na 5. mieste. V roku
2016 získal celkovo 12 medailí.
Denis Buchta, karate - Hrdý majiteľ striebornej medaile z Majstrovstiev Slovenska v
kategórii kumite. Patrí mu druhé miesto v celkovom hodnotení série Slovenského
pohára a v roku 2016 získal celkovo 7 medailí.
Barbora Horniaková, biatlon - Víťazka Slovenského pohára Viesmann v letnom
biatlone a víťazka dvoch kôl Slovenského pohára Viesmann v biatlone. Dvakrát
získala druhé miesto na Majstrovstvách Slovenska v biatlone a tretie miesto v
bežeckom lyžovaní.
Zuzana Durcová, atletika - Členka Slovenskej atletickej reprezentácie. Na konto si
pripísala účasť na Akademických Majstrovstvá Sveta v krose a na Majstrovstvách
Európy v krose. Bola najrýchlejšou Slovenkou Národného behu Devín - Bratislava
2016. Je majsterka Slovenska na 10 km a patrí jej 3. miesto na Majstrovstvách
Slovenska na 5km na dráhe. Zuzana je víťazkou 1. ročníka Košice Runway Run
2016 na 10 km a členkou víťazného družstva žien v 345 km dlhom štafetovom behu
Od Tatier k Dunaju.
Martin Hôždala, armwrestling - V Slovenskej národnej lige pretláčania obsadil dve
prvé miesta. Zúčastnil sa na medzinárodnej súťaži s názvom Senec Hand, kde
obsadil prvé miesta na pravú aj ľavú ruku. Na majstrovstvách Slovenska juniorov
obsadil prvé miesto na pravú ruku a na majstrovstvách Európy 5. miesto na ľavú ruku
a 8. miesto na pravú ruku. No a k tomuto všetkému si ešte pripísal na konto 5. miesto
na ľavú ruku na Majstrovstvách sveta.
Zdenka Horešová, futbal - Má 23 rokov a s futbalom začala na Myjave. V uplynulom
roku 2016 sa dostala do maďarského klubu MTK Hungaria Budapest kde pôsobila
pol roka. Následne jej kroky smerovali na 6 mesiacov do švédskeho klubu Tocksfors
IF. Aktuálne Zdenka pôsobí v gréckom klube Glyfada Athens. Je členkou slovenskej
reprezentácie. V národnom drese odohrala zápasy, ktoré jej dali veľa skúseností a
zážitkov.
Cena Športovej komisie (udeľovaná mimo poradia a avizovaných kategórii)
Tanečná skupina Las Babbass z Myjavy, ktorá v roku 2016 priviezla jednu zlatú a
dve strieborné medaile z Majstrovstiev Európy v Brne.
Ceny nominovaným i oceňovaným športovcom počas večera odovzdávali hostia
galaprogramu:
Boris Demeter, odborný pracovník pre športy Slovenského olympijského výboru,
Peter Málek, člen predsedníctva Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D, Dušan
Tittel, bývalý slovenský futbalový reprezentant a šéf Únie ligových klubov, súčasný
poslanec NR SR, Lucia Kevická, majsterka sveta vo freestyle football a známy
slovenský hokejista Tomáš Kopecký.
Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov pod vedením trénera Pavla

29

Hapala odohrala v roku 2016 na štadióne v Myjave spolu štyri zápasy a 4x zvíťazili,
čím si vybojovali postup na Majstrovstvá Európy 2017 v Poľsku. Diváci na Myjave
prispelo k postupu mladíkou veľkou mierou, tým že sa hrávalo pred väčšinou
zaplneným hľadiskom. Výsledky doma: Cyprus 2:0, Holansko 4:2, Turecko 5:0,
Bielorusko 3:1. Z hráčov Myjavy si počas kvalifikácie zahrali: Matúš Hruška, Denis
Duga a Tomáš Brigant.
IX. Záver, sumár, počasie v meste Myjava, vyhodnotenie:
POČASIE V ROKU 2016
Rok 2016 bol v začiatku mierne zimný, aj s letnými nadpriemernými plusovými
teplotami. Január: Maxim. teplota bola ku koncu mesiaca a to +13°C. Najnižšia
teplota bola -8°C. Január mal priemernú dennú teplotu 0°C. Zrážkovo padlo v
mesiaci 38 mm. Západoslovenský kraj mal 46 mm a SR 51 mm zrážok.
Február: Maxim. teplota bola 14.2. a to +3°C. Najnižšia teplota bola 8.2. a to -14°C.
Január mal priemernú dennú teplotu -2°C. Zrážkovo padlo v mesiaci 35 mm.
Západoslovenský kraj mal 108mm a SR 135 mm zrážok.
Marec: Maximálna teplota bola 30.3. a to +19°C. Najnižšia teplota bola 2.3. -3°C.
Marec mal priemernú dennú teplotu 6°C. Zrážkovo padlo v mesiaci 37 mm.
Západoslovenský kraj mal 108 mm a SR 135 mm zrážok.
Apríl: Maximálna teplota bola 5.4. a to +24°C. Najnižšia teplota bola 28.4. -1°C. Apríl
mal priemernú dennú teplotu 9°C. Zrážkovo padlo v mesiaci 70 mm.
Západoslovenský kraj mal 39 mm a SR 57 mm zrážok.
Máj: Maximálna teplota bola 28. a to +26°C. Najnižšia teplota bola 16.5. +2°C. Máj
mal priemernú dennú teplotu 15°C. Zrážkovo padlo v mesiaci 50 mm.
Západoslovenský kraj mal 84 mm a SR 81 mm zrážok.
Jún: Maximálna teplota bola 25.6. a to +31°C. Najnižšia teplota bola 8.6. +10°C. Jún
mal priemernú dennú teplotu 20°C. Zrážkovo padlo v mesiaci 46 mm.
Západoslovenský kraj mal 55 mm a SR 62 mm zrážok.
Júl: Maximálna teplota bola 12.7. a to +33°C. Najnižšia teplota bola 8.7. +7°C. Júl
mal priemernú dennú teplotu 21°C. Zrážkovo padlo v mesiaci 64 mm.
Západoslovenský kraj mal 143 mm a SR 156 mm zrážok.
August: Maximálna teplota bola 1.8. a to +30°C. Najnižšia teplota bola 11.7. +8°C.
August mal priemernú dennú teplotu 19°C. Zrážkovo padlo v mesiaci 38 mm.
Západoslovenský kraj mal 70 mm a SR 113mm zrážok.
September: Maximálna teplota bola 12.9. a to +30°C. Najnižšia teplota bola 21.7.
+3°C. September mal priemernú dennú teplotu 18 °C. Zrážkovo padlo v mesiaci 15
mm. Západoslovenský kraj mal 70 mm a SR 94 mm zrážok.
Október: Maximálna teplota bola 1.10. a to +25°C. Najnižšia teplota bola 31.10.
+0°C. Október mal priemernú dennú teplotu 10°C. Zrážkovo padlo v mesiaci 61 mm.
Západoslovenský kraj mal 51 mm a SR 113 mm zrážok.
November: Maximálna teplota bola 21.11. a to +14°C. Najnižšia teplota bola 30.11.
+4°C. November mal priemernú dennú teplotu 5°C. Zrážkovo padlo v mesiaci 72
mm. Západoslovenský kraj mal 54 mm a SR 66 mm zrážok.
December: Maximálna teplota bola 10.12. a to +10°C. Najnižšia teplota bola 14.12. 4°C. November mal priemernú dennú teplotu 5°C. Zrážkovo padlo v mesiaci 41 mm.
Západoslovenský kraj mal 14 mm a SR 33 mm zrážok.
Na Myjavu padlo v roku 2016 približne 576 mm zrážok. Približne 738 mm padlo
v rámci Západoslovenského kraja a v rámci Slovenska to bolo približne 924 mm.
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Záverečné ustanovenie
Návrh kronikárskeho záznamu Mesta Myjava za rok 2016 bol po vypracovaný
kronikárom a predložený na prerokovanie:
- Mestskému zastupiteľstvu v Myjave dňa 22.6.2017, ktoré prijalo uznesenie s
nasledovným znením:
- „Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie kronikársky záznam mesta Myjava za
rok 2016 a odporúča jeho prerokovanie a schválenie.“
- „Mestské zastupiteľstvo v Myjave ju dňa po prerokovaní svojím uznesením č. ......
vzalo na vedomie.
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Návrh
na vykonanie zápisu do kroniky mesta Myjava
za rok 2016

Predkladá:
p. Pavol Halabrín

primátor Mesta Myjava

Návrh na uznesenie:
MsZ v Myjave berie na vedomie
návrh kronikárskeho záznamu mesta Myjava za rok 2016

Spracoval:
Jaroslav Hargaš

kronikár mesta Myjava

Prizvaný:
Jaroslav Hargaš

kronikár mesta Myjava

V Myjave, dňa 22.06.2017
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