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PRÍLEŢITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA

V rámci projektu „Zefektívnenie a rozšírenie
systému separovaného zberu v obci Breza „ :
 v roku 2011 sa zorganizovali 2 informačné
aktivity zamerané na zvyšovanie osvety
obyvateľov našej obce
 v roku 2012 sa vybudoval zberný dvor
s plochou 247,7 m2
 v roku 2014 sa zakúpila potrebná technológia 6 ks kontajnerov na separovaný odpad, 1 ks
kontajner na elektroodpad, 25 000 ks plastových
vriec a traktor
 začiatkom septembra 2014 bude dodaná
zvyšná technológia a to ramenový kontajnerový
nosič a šmykom riadený nakladač.
Tento projekt je financovaný z Ministerstva
ţivotného prostredia Slovenskej republiky.
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
konané dňa 06. júna 2014

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
konané dňa 24. júna 2014

starosta informoval o:
 „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v obci Breza stavebné práce začali dňa
26.05.2014 a termín ukončenia je 08.12.2014

starosta informoval o:
 odkúpení pozemku od Štefana Matejčíka,
bytom Breza č.373, parc. E-KN č.1174 o výmere
73 m² v celosti, Pavla Kormaňáka, bytom Breza
č.268, parc.č. E-KN č.1168 o výmere 170 m² v
celosti, Anny Povalovej, bytom Breza č.273,
parc.č. E-KN č.1152 o výmere 90 m² v podiele
6/36, čo na podiel činí 15 m².
 vysporiadaní cesty v časti Potôčik od
vlastníkov pozemkov



„Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie odstránenie havarijného stavu“
 „Zefektívnenie a rozšírenie systému separovaného
zberu v obci Breza“
 „Rekonštrukcia a modernizácia budovy Obecného
úradu s.č. 56, Breza“ – podaná ţiadosť na
Ministerstvo financií SR, Bratislava.
schvaľuje:
1) Záverečný účet obce Breza za rok 2013
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2) Pouţitie prebytku v sume 43 895,49 € na tvorbu
rezervného fondu.
3) Pouţitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na zaplatenie faktúr firme DOPSTAV
obchodná spoločnosť s.r.o., Stará Ves 271, Breza
- „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie odstránenie
havarijného
stavu“
a spolufinancovanie projektov EÚ.
4) Úpravu rozpočtu č. I za rok 2014.
5) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Breza na II. polrok 2014.
6) Plný úväzok starostu obce a počet poslancov 9
na volebné obdobie 2014-2018.

schvaľuje:
1) Odkúpenie pozemkov od Štefana Matejčíka,
bytom Breza č.373, parc. E-KN č.1174 o výmere
73 m² v celosti, Pavla Kormaňáka, bytom Breza
č.268, parc.č. E-KN č.1168 o výmere 170 m² v
celosti, Anny Povalovej, bytom Breza č.273,
parc.č. E-KN č.1152 o výmere 90 m² v podiele
6/36, čo na podiel činí 15 m², za cenu 0,10
eur/1m²
2) Odkúpenie pozemkov od vlastníkov pozemkov
pod miestnu komunikáciu v časti Potôčik

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI BREZA
Ţiadosť o príspevok na projekt bola podaná v máji
2009, schválená v decembri 2012 a verejné
obstarávanie prebehlo v roku 2013. Ţiadosť podalo
z námestovského okresu 12 obcí a z toho len dvom
obciam bola schválená. V máji 2014 začali stavebné
práce, ktoré zahŕňali demontáţ pôvodných
svietidiel a montáţ nových svietidiel a v súčasnosti
stále prebiehajú
Stav verejného osvetlenia bol nevyhovujúci.
Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia
sústavy verejného osvetlenia v našej obci
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vzhľadom na jej vek, technický stav a taktieţ
zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného
osvetlenia ako verejno-prospešnej sluţby pre
obyvateľov. Vymenili sa existujúce svietidlá za
nové s niţším príkonom, lepšími svetelnotechnickými parametrami a zvýšil sa počet
svietidiel podľa súčasných noriem. Touto
rekonštrukciou bude tieţ dosiahnuté zníţenie
energetickej náročnosti prevádzky verejného
osvetlenia.
Ing. Veronika Kubašová
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Školský rok 2013/14 sa skončil. Priniesol Vám nové
vedomosti, naučil Vás nové zručnosti a dáva nám
nádej pre našu – Vašu budúcu cestu ţivotom.
Končia sa aj prázdniny, oddýchli ste si, buďte
otvorení novým záţitkom, ktoré Vás obohatia.
Nový školský rok 2014/15 slávnostne otvoríme vo
vestibule školy dňa 2.septembra 2014(utorok)
o 8.30 hodine.
Na konci školského roku neprospelo z 303 ţiakov 6
ţiakov. Opravné skúšky bude robiť 12 ţiakov.
Počet vymeškaných hodín na ročníkoch 1. - 4. za
celý školský rok: 5 234 vyučovacích hodín, z toho 0
hodín neospravedlnených. Počet vymeškaných
hodín na ročníkoch 5. - 9. za celý školský rok: 17
567
vyučovacích hodín, z toho 60
bolo
neospravedlnených.
Kritériom na hodnotenie správania bol školský
poriadok a vnútorný poriadok školy. Tento
stanovil postupnosť pri výchovných opatreniach.
Za celý školský rok bolo udelených 35 pochvál
riaditeľom školy a 81 pochvál triednymi učiteľmi.
Riaditeľské pokarhania boli udelené 94 ţiakom za
porušenie školského poriadku.
Za reprezentáciu školy a výborný prospech sa
preberali pochvalné uznania, kniţné a vecné
odmeny. Zníţená známka zo správania na druhý
stupeň bola na konci klasifikačného obdobia
udelená 16 ţiakom. Zníţená známka zo správania
na tretí stupeň bola na konci klasifikačného
obdobia udelená 11 ţiakom. Zníţená známka zo
správania na štvrtý stupeň
bola na konci
klasifikačného obdobia udelená 3 ţiakom. Ostatní
ţiaci boli zo správania klasifikovaní prvým
stupňom.
V školskom roku 2014/2015 bude otvorená 1 trieda
1. ročníka a všetkých 17ţiakov bude navštevovať
povinne voliteľný predmet náboţenská výchova.
V školskom roku 2013/2014 ukončilo dochádzku
v našej škole 42 ţiakov 9. ročníka. Ţiaci pokračujú
ďalej v štúdiu na stredných školách. Na maturitné
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odbory nastupuje študovať 31 ţiakov, na trojročné
štúdium nastupuje 11 ţiakov. Na reálne
gymnázium z 5. ročníka boli prijaté 2 ţiačky.
Našim cieľom je byť dobrým poskytovateľom
komplexných sluţieb pre našich ţiakov a ich
rodičov v oblasti vzdelávania, športu a kultúry.
Svedčí o tom zapájanie sa do projektov, akcií,
súťaţí
jazykového,
prírodovedného,
spoločenskovedného, športového charakteru.
Najviac sa darilo týmto našim žiakom:
Výtvarné súťaţe:
 1.miesto v obvodnom kole súťaţe Európa
v škole – Mária Dudašíková
 3.miesto v obvodnom kole súťaţe Európa
v škole – Eva Tiebeľová
Športové súťaţe:
 1.miesto v obvodnom kole súťaţe Cezpoľný
beh – Tomáš Kubas
 2.miesto v majstrovstvách okresu v atletike –
Zdenka Pepuchová – Beh na 800 m
 2.miesto v obvodnom kole súťaţe Malý futbal –
mladší ţiaci
 3.miesto v majstrovstvách okresu v atletike –
Samuel Ďurčák – Vrh guľou
Ekologické súťaţe:
 1.miesto okresného kola súťaţe Poznaj a chráň botanika – Eva Triebeľová
 2.miesto okresného kola súťaţe Poznaj a chráň botanika – Mária Ondreková
 3.miesto okresného kola súťaţe Poznaj a chráň
– geológia – Karin Páterková
 4.miesto okresného kola súťaţe Poznaj a chráň
– geológia – Beáta Triebeľová
Vedomostné súťaţe:
 4.miesto
v obvodnom
kole
Olympiády
v anglickom jazyku – Eva Sitáriková
 úspešní riešitelia okresného kola Biblickej
olympiády – Mária Ondreková, Beáta
Triebeľová, Ľubica Triebeľová
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Nuţ tak, skončil sa čas oddychu, leňošenia. Bicykle,
kolobeţky, kolieskové korčule, ruksaky vymeníte
za knihy, zošity, perá a iné veci potrebné pri
vyučovaní.
Školská brána sa po prázdninách otvára veľmi
ťaţko. Nie preto, ţe by bola pokazená. Ľahučko sa
za vami zatvorí a drţí. Pustí cez svoj prah len
pekné spomienky na prázdninové časy, krásne
záţitky, aby ste sa mohli o ne podeliť so svojimi
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kamarátmi. Nechce však za svoj prah pustiť
vulgarizmy, nikotinizmy, sácaniny, bitky, a
čarbanizmy lavicové. Pevne dúfame, ţe tieto
strašidlá dobrých mravov necháte pred školou ,
aby sa na Vašom vysvedčení o desať mesiacov
nemuseli na vás vyškierať dvojky, trojky ba
nebodaj štvorky zo správania.
Nech sa nám v novom roku všetkým darí...
vedenie školy

„JEDINE DVOJE RÚK NA SVETE SI ZASLÚŽIA, ABY SI ICH BOZKÁVAL: RUKY
OTCOVE, KTORÉ NA TEBA PRACOVALI A RUKY MATKINE, KTORÉ ŤA VYCHOVALI.“

Deň matiek
Dňa 04.mája 2014 sa v našej obci ako zvyčajne
konalo kultúrne podujatie venované mamičkám
a starým mamám z našej obce.
Deti zo ZŠ a MŠ im pripravili krásny kultúrny
program pod vedením svojich učiteliek. Tak ako
naše deti, tak aj obecné zastupiteľstvo so starostom
vyjadrilo poďakovanie formou sladkého dezertu
a kvetiny.

Uznanie našim otcom...
Občianske zdruţenie ECHO dňa 15.júna 2014
zorganizovalo kultúrno-športové podujatie pri
príleţitosti dňa otcov. Na začiatku vystúpili
najmladšie maţoretky s veselou choreografiou.
Podujatie bolo obohatené kultúrnym programom,
po ktorom nasledovali športové súťaţe ako
preťahovanie lanom, trojgeneračná štafeta a taktieţ
futbalový zápas otcov s deťmi. Na záver otcovia
vyzvŕtali svoje polovičky. Pre kaţdého otca
zdruţenie pripravilo malý darček.
Ing. Veronika Kubašová

DEŇ DETÍ
V nedeľu dňa 01.júna 2014 sa konalo súťaţnozábavné popoludnie pre všetky deti z obce. Na
ihrisku Pod hájom súťaţili v zábavných
disciplínach, zbierali pečiatky a za tie si mohli
nakúpiť odmeny v detskom bufete. Na záver si
všetky deti spolu zatancovali na známu
ukazovačku Bum Bác od Fíha Tralala.
Ing. Veronika Kubašová
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NÁŠ ODPUST PANNY MÁRIE SNEŽNEJ

NÁRODNÁ PÚŤ DO ŠAŠTÍNA

Dňa 03.augusta 2014 sme slávili v našej farnosti
odpust
Panny
Márie
Sneţnej.
Hlavným
celebrantom bol pán dekan Mgr. Marián Pánik, z
nášho zakamenského dekanátu pôsobiaci vo
farnosti Babín. V úvode svätej omše povzbudil
veriacich, aby prichádzali na svätú omšu do
kostola a zanechali zlozvyk postávania pred
kostolom. Poukázal aj na neprítomnosť detí v
kostole. Zdôraznil, ţe svätá omša je oslavou Pána
Boha, v ktorej sa Pán Jeţiš obetuje za nás i za
všetkých ľudí. V kázni dal nám za príklad Pannu
Máriu, ktorá plnila vzorne Boţiu vôľu od anjelovho
zvestovania, cez svadbu v Káne, bolesti, ktoré jej
predpovedal kňaz Simeon pri obetovaní Pána
Jeţiša v chráme aţ po sprevádzanie Pána Jeţiša na
kríţovej ceste a poloţenie do hrobu. Poukázal tu
na vzácnu čnosť pokory u Panny Márie a jej odkaz
pre nás, aby sme sa o túto čnosť pokory snaţili vo
svojom osobnom ţivote i v rodinách. Povzbudil
rodičov, aby svoje deti viedli a učili k spoločnej
modlitbe v rodinách, vo vernosti zachovávaní
Boţích prikázaní a v spoločnej účasti na nedeľných
sv. omšiach a v prikázané sviatky.

Dňa 15. septembra 2014 sa organizuje z našej
farnosti púť v jubilejnom roku Sedembolestnej
Panny Márie do Šaštína. S radosťou Vás pozývam
na túto púť, prijímajme Pannu Máriu v našom
ţivote, ako našu duchovnú matku a zverujme sa do
jej materskej lásky a ochrany. Poďme ju prosiť, aby
stála pri nás v šťastí i v nešťastí, sprevádzala nás
svojím mocným orodovaním za kaţdých okolností
v našej farnosti – v našich rodinách, starých i
chorých, v práci i nezamestnaných a zostali tak
verní jej Synovi Jeţišovi Kristovi.

Na záver svätej omše mu poďakoval náš duchovný
otec PaedDr. Franciszek Piosek za odslúţenie svätej
omše a povzbudivé slová v kázni. On odpovedal,
ţe s radosťou prijal pozvanie na túto odpustovú
slávnosť, lebo ho spája s našou farnosťou
spomienka na pána farára Viktora Gašaja, ktorý mu
bol primičnej svätej omši a je rodák tieţ z Trstenej.

Vzácni pútnici v Šaštíne, ktorí navštívili baziliku
Sedembolestnej Panny Márie: bl. Matka Tereza a
Svätý Ján Pavol II. Jeho odkaz pre nás: Je dobré,
keď máme Matku, ku ktorej sa môţeme utiekať a
prosiť ju o pomoc pre náš kaţdodenný ţivot.
Svätá omša bude o 10.30 hodine za prítomnosti
všetkých biskupov a kazateľom bude: J. EM.
kardinál Jozef TOMKO, pre pútnikov bude moţné
získať úplné odpustky a po svätej omši bude
zverenie Slovenska Panne Márii Sedembolestnej.
Uţ je moţnosť prihlásiť sa čím skôr na túto
národnú púť. Poplatok na cestovné 10 euro, ak
bude plný autobus.
Mgr. Marta Matejčíková

MAŽORETKY V DOLNOM KUBÍNE
Dňa 30.mája 2014 sa maţoretky
zúčastnili otvorenia 12 hodinového
plaveckého
maratónu
v Dolnom
Kubíne.
Vystúpili
s dvoma
choreografiami. Mladšie maţoretky sa
prezentovali s čubami pod vedením
p.Eleny
Hládekovej
a staršie
s náročnejšou
choreografiou
s paličkami pod vedením p.Veroniky
Kubašovej. Obe vystúpenia boli
odmenené veľkým potleskom.
Ing. Veronika Kubašová
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Dňa 29.júna 2014 sa uskutočnil 13. ročník
volejbalového turnaja o putovný pohár
MsČK. Volejbalový turnaj sa konal na
starom ihrisku Pod hájom. Svoje sily
o putovný pohár si zmeralo aţ 8 tímov
a to Levíčatá, Bar Pod hájom, Bamas
junior, Bamas senior, Konvalinky,
Smädný baţant, Priatelia a Pizzeria
Oskarka. Hralo sa na dvoch ihriskách
systémom kaţdý s kaţdým. Hráči prišli
na turnaj dobre naladení a ochotní vydať
zo seba maximum. Celý turnaj sa hral
v duchu fair- play a v skvelej, priateľskej
nálade. Všetko prebehlo bez zranení
a s úsmevmi na tvári kaţdého hráča. Po
troch rokoch úsilia prvé miesto získal Bar
Pod hájom a tak porazil aj obhajcov
titulu Levíčatá.
Veľké poďakovanie patrí pánovi Ivanovi a Jozefovi Hládekovi za prípravu oboch ihrísk, pani Elene
Hládekovej za zabezpečenie občerstvenia a všetkým zúčastneným za bezproblémové správanie.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník volejbalového turnaja.
Mäsiarová Barbora

HUMANITNÉ JEDNOTKY
Slovenský červený kríţ, územný spolok Orava
Dolný
Kubín
zakladá
tradíciu
cvičenia
Humanitárnych jednotiek, ktoré sú vytvorené
z vyškolených dobrovoľníkov miestnych spolkov
SČK na Orave. Jednou z dôleţitých úloh týchto
útvarov bude pomáhať pri mimoriadnych
udalostiach v obci i meste, ale aj poskytovať prvú
pomoc pri rôznych podujatiach. Plníme tak aj
uznesenie Najvyššej rady SČK, ktorá uloţila
územným spolkom vytvoriť sieť humanitárnych
jednotiek v rámci svoje pôsobnosti.
Aj náš MSČK vytvoril humanitárnu jednotku, ktorá
bude reprezentovať našu obec. Srdečne vás
pozývame na toto podujatie a budeme radi ak nás
prídete podporiť. Prvé cvičenie sa
uskutoční
27.septembra 2014 o 9.00 hod. v Zubrohlave na
futbalovom ihrisku
Mgr. Emília Hládeková
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PRIPRAVOVANÉ AKCIE:
... Stretnutie s dôchodcami – 09.10.2014
... Vianočné trhy
... Vianočný turnaj v stolnom tenise
... Prechod Brezanským chotárom
... Zimný futbalový turnaj
Oznamujeme všetkým občanom, ktorí majú
záujem prezentovať alebo predávať svoje
výrobky na Vianočných trhoch, aby sa
prihlásili na obecný úrad v Breze.

Voľby do orgánov samosprávy obce sa
budú konať 15.novembra 2014.
Oznamujeme všetkým občanom, ţe na
budove obecného úradu je umiestnená
schránka na pripomienky a nápady
občanov.

BREZANSKÝ ŽIVOT

JUBILANTI
60 rokov
Helena Podstrelená
Jozef Nodţák
65 rokov
Elena Nodţáková
Anton Volček
Viera Palková
Anastázia Matejčíková
Mária Nodţáková
Mária Dudášiková
70 rokov
Ladislav Bartoš
Helena Verníčková
Anna Náčinová
Antónia Valečíková
Agneša Sitáriková
75 rokov
František Bakoš

25-VÝROČIE

SOBÁŠA

Štefan Ţatkuľák
a Boţena rod. Kurtová
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Manželstvo uzavreli...

PRIŠLI

♥ 26.04.2014 ♥
Júlia Laššáková a Lukáš Juriga
♥ 07.06.2014 ♥
Mária Vnučáková a Michal Volček
♥ 26.06.2014 ♥
Adriána Bakošová a Jozef Boldovjak
♥ 28.06.2014 ♥
Andrea Romaňáková a Anton Vnučák
♥ 28.06.2014 ♥
Ľuboš Betík a Ľudmila Náčinová
♥ 26.07.2014 ♥
Dávid Laššák a Lucia Šimková
♥ 09.08.2014 ♥
Anton Romaňák a Alexandra Jaňáková

ODIŠLI

OD NÁS...

Anna Betíková
*08.07.1924
†12.03.2014
Ján Kurtulík
*27.03.1955
†02.04.2014
Jozef Kubolek
*19.01.1944
†03.05.2014
Terézia Janíková
*27.03.1926
†26.06.2014
Terézia Bartošová
*11.03.1928
†22.07.2014

...ODPOČINUTIE

VEČNÉ

DAJ IM

PANE.

MEDZI NÁS

Adam Volček
03.04.2014
Timotej Cehlárik
22.04.2014
Jakub Hlavatík
05.05.2014
Juraj Dudášik
06.05.2014
Zdeno Feranec
16.05.2014
Diana Svajčíková
20.05.2014
Karolína Floreková
31.05.2014
Tomáš Bakoš
06.06.2014
František Urbaník
12.06.2014
Melissa Jadroňová
08.07.2014
Tomáš Matejčík
24.07.2014
Sebastián Parišek
07.08.2014

Brownies
Suroviny: 180g masla, 300g horkej čokolády nalámanej na kúsky, 2-3 lyţice kakaa, 4 vajíčka zohriať na
izbovú teplotu, 450 g kryštálového cukru (môţe byť aj trstinový), 180 g hladkej múky, 100 g nasekaných
vlašských orechov.
Postup: Maslo roztopíme s čokoládou, pridáme kakao. Postupne primiešame cukor, vajíčka, múku
a nakoniec orechy. Vylejeme do premasteného a vysypaného plechu alebo dáme papier na pečenie.
Pečieme cca 30 minút v rúre vyhriatej na 180°C. Koláč by aj po dopečení mal zostať vo vnútri vlhký ( ak
do neho vyskúšame zapichnúť špáradlo, po vybratí by malo byť jemne pokryté od čokolády, nie
jednoliata vrstva cesta).
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FUTBALOVÝ TURNAJ ULÍC O POHÁR STAROSTU OBCE
Dňa 27.júla 2014 sa uskutočnil tradičný futbalový
turnaj ulíc v našej obci o putovný Pohár starostu
obce. Za svoje uličné muţstvá vo veľkom počte
nastúpili futbalisti všetkých vekových kategórií,
rôznych futbalových schopností, ale predovšetkým
s odhodlaním zahrať si dobrý futbal a
reprezentovať svoju ulicu v duchu fair - play.
Po vyţrebovaní poradia jednotlivých zápasov sa
prvý zápas odohral medzi ulicami Stará Ves a Lán
s výsledkom 5:2. V druhom stretnutí proti sebe
nastúpili Grúnik a Pod Záruby s výsledkom 3:0. V

boji o tretie miesto zvíťazil Lán nad Pod Zárubami.
Finálový zápas ponúkol napínavé stretnutie, ktoré
skončilo 3:1 pre Starú Ves, ktorá obhájila svoje
prvenstvo .
Počas prestávky medzi zápasmi si zahrali aj naši
najmladší futbalisti stretnutie medzi časťami obce
Pod a Nad Kýčerou. Rozhodcami v jednotlivých
stretnutiach
boli
S.Papajík,
L.Matejčík
a
D.Romaňák.

STARÁ VES – víťaz turnaja2014
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VYHODNOTENIE FUTBALOVÉHO ROČNÍKA 2013/2014
Skončil sa futbalový ročník 2013/2014 v najvyššej oravskej súťaţi, v ktorej sa naše muţstvo umiestnilo na
peknom 6. mieste. Ukončená sezóna bola veľmi vyrovnaná a o postupe a zostupe druţstiev sa rozhodovalo aţ
do posledného kola. Do vyššej krajskej súťaţe postúpilo z prvého miesta muţstvo Niţnej a do II. triedy
zostúpili aţ tri posledné druţstvá - Sihelné, Rabča a Medzibrodie. Naši hráči podávali počas súťaţe
vyrovnané výkony čomu nasvedčovalo aj postavenie druţstva v strede tabuľky počas celej sezóny. Najlepším
strelcom nášho muţstva uţ šiestu sezónu v rade bol Milan Juriga so 14 gólmi. Všetkým hráčom a celému
realizačnému tímu patrí poďakovanie za zodpovedný prístup, keď popri povinnostiach v práci, škole a rodine
dokáţu vo svojom voľnom čase úspešne reprezentovať našu obec.

Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

FK Niţná

26

14

7

5

46 : 22

49

10

2

TJ Druţstevník Oravská Polhora

26

14

5

7

41 : 27

47

8

3

TJ Roháče Zuberec

26

12

6

8

42 : 30

42

3

4

TJ Sokol Liesek

26

12

5

9

47 : 44

41

2

5

OFK Druţstevník Ţaškov

26

10

8

8

51 : 39

38

-1

6

TJ Tatran Klin

26

10

7

9

35 : 29

37

-2

7

OŠK Breza

26

10

6

10

38 : 37

36

-3

8

FC TJ Oravský Podzámok

26

11

3

12

38 : 39

36

-3

9

TJ Novoť

26

10

5

11

47 : 56

35

-4

10

OŠK Pribiš

26

10

4

12

30 : 34

34

-5

11

TJ Druţstevník Dlhá nad Oravou

26

8

9

9

43 : 47

33

-6

12

OŠK Sihelné

26

9

2

15

38 : 50

29

-10

13

TJ Oravan Rabča

26

8

3

15

35 : 58

27

-12

14

TJ Druţstevník Medzibrodie

26

7

4

15

30 : 49

25

-14
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Druţstvo dorastencov skončilo v tabuľke I. triedy na výbornom 3. mieste. V súčasnosti máme v tejto vekovej
kategórii široký káder, čo umoţňuje niektorým perspektívnym hráčom pravidelné nastupovanie za muţov.
V nastávajúcej sezóne túto vekovú kategóriu nikto neopúšťa, len sa doplní o končiacich ţiakov, takţe dúfame,
ţe kolektív dorastencov bude ešte silnejší.

Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

TJ Sokol Liesek

24

19

1

4

90 : 32

58

22

2

TJ Oravská Lesná

24

16

3

5

84 : 29

51

15

3

OŠK Breza

24

14

3

7

70 : 50

45

9

4

TJ Blatná Habovka

24

13

1

10

61 : 42

40

4

5

ŠK Olympia Bobrov

24

11

6

7

59 : 49

39

3

6

TJ Tatran Klin

24

11

4

9

58 : 54

37

1

7

OŠK Lokca

24

12

0

12

42 : 43

36

0

8

TJ Fatran Zázrivá

24

10

4

10

66 : 46

34

-2

9

FC TJ Oravský Podzámok

24

9

5

10

50 : 58

32

-4

10

TJ Družstevník Mútne

24

6

4

14

35 : 67

22

-14

11

TJ Sokol Zubrohlava

24

6

4

14

43 : 61

22

-14

12

TJ Novoť

24

7

1

16

44 : 83

22

-14

13

ŠK Beňadovo

24

3

2

19

33 : 121

11

-25

14

OŠK Hruštín (odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

0
Bc. Stanislav Kormaňák
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