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PRÍLEŢITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA
ODPAD ... NÁŠ KAŢDODENNÝ PROBLÉM

Na jeseň minulého roka sme v našich novinách riešili moţnosti likvidácie komunálneho odpadu
z dôvodu neplytvania finančných prostriedkov našej obce. Aj napriek zabezpečeniu moţnosti
likvidácie odpadu zo strany obce :
- zber separovaného odpadu do zabezpečených vriec kaţdú prvú stredu v mesiaci a oznámenie
ešte aj miestnym rozhlasom,
- zber papiera do kontajnera pri supermarkete Jednota, či zber ţiakmi základnej školy,
- zber elektroodpadu 2 krát do roka, moţnosť priniesť elektroodpad na zberný dvor,
- moţnosť vývozu stavebného odpadu po nahlásení na Obecný úrad,
- zber textilu aj do určených kontajnerov v zbernom dvore,
- pravidelný vývoz komunálneho odpadu, ktorý sa nedá separovať.
Zberný dvor je otvorený pondelok - piatok v čase od 7:00 do 15:00 hod.
Mnohí naši občania svoj odpad nevedia
vyseparovať, odovzdať na určené miesta
a tým sa vlastne navyšujú finančné
prostriedky
potrebné
na
vývoz
veľkoobjemových kontajnerov.

Toto sú zábery od Domu smútku druhý deň
po vývoze plastových fliaš a elektroodpadu.
Kaţdý z nás si môţe urobiť svoj vlastný
názor o spoluobčanoch, ktorí sú tohto
schopní.
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa 31. augusta 2012

starosta informoval o:


zverejnení zákazky - oprava havarijnej situácie
miestnej komunikácie Košár I - vo vestníku
č. 154/2012 - súťaţné podklady si vyţiadalo 5
firiem.

 ţiadostiach:
1. Antona Borovčíka a manţelky Moniky rod.
Kubašovej, bytom Breza č. 266 o odkúpenie
pozemku parcela č. 363 o výmere 482 m².
2. Eleny Hurkovej, rod. Betíkovej, bytom Krmeš
189, Vlachy o odkúpenie pozemku parcela č.
19/7 o výmere 1 m², parcela č. 19/8 o výmere
7 m², parcela č. 19/9 o výmere 68 m², parcela č.
19/10 o výmere 1 m².
Ku ţiadostiam bol vypracovaný znalecký
posudok č. 14/2012 znalcom Ing. Eugenom
Dedinským.
3. Jany Romaňákovej, rod. Štefanigovej, bytom
Breza č. 436 o odkúpenie pozemku parcely
č. 427/2 o výmere 94 m².
4. Jozefa
Maťovčíka
a manţelky
Heleny
Maťovčíkovej rod. Kormaňákovej, bytom
Námestovo, Slnečná 162/9 o odkúpenie
pozemku parcela č. 819/3 o výmere 21 m²
a parcela č. 819/5 o výmere 20 m².
K ţiadostiam je potrebné vypracovať znalecký
posudok.


pripravovanej ţiadosti o poskytnutie príspevku
na realizáciu opatrení na ochranu pred
povodňami
a na
riešenie
následkov
mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č.
5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo –
2 pracovné miesta.



projekte „Zmena palivovej základne v objekte
ZŠ s napojením MŠ na obnoviteľný zdroj
biomasu“ - Ministerstvo ţivotného prostredia
SR, Bratislava na základe záverečnej ţiadosti
o platbu nám vyplatilo sumu 87 649, 84 eur,
touto sumou bude splatený preklenovací úver
Slovenskej záručnej a rozvojovej banke.

schvaľuje:








vypracovanie
ţiadosti
na
kanalizáciu
z Environmentálneho fondu, Bratislava v časti
ulíc Pod Záruby a Záhumnie.
odpredaj pozemku pre Antona Borovčíka
a manţelku Moniku rod. Kubašovú, bytom
Breza č. 266 parcela č. 363 o výmere 482 m² na
základe znaleckého posudku č. 14/2012.
odpredaj pozemku pre Elenu Hurkovú, rod.
Betíkovú, bytom Krmeš 189, Vlachy parcela
č.
19/7 o výmere 1 m², parcela č. 19/8
o výmere
7 m², parcela č. 19/9 o výmere
68 m², parcela
č. 19/1 o výmere 1 m² na
základe znaleckého posudku č. 14/2012.
vypracovanie znaleckého posudku pre:
Janu Romaňákovú, rod. Štefanigovú, bytom
Breza č. 436 na pozemok parcelu č. 427/2
o výmere 94 m².
Jozefa Maťovčíka a
manţelku
Helenu
Maťovčíkovú rod. Kormaňákovú, bytom
Námestovo, Slnečná 162/9 na pozemok
parcely č. 819/3 o výmere 21 m² a parcely
č. 819/5 o výmere 20 m².
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Aktuálne informácie zo Základnej školy
Prázdniny sa skončili, a my sme sa pustili do
nového školského roka, ktorý bude pre mnohých z
nás ťaţký. Ťaţký bude najmä pre deviatakov, ktorí
sa budú usilovne pripravovať na monitor, aby ho
zvládli čo najlepšie. Je to dôleţité najmä pre ich
budúcnosť.
Určite najviac zo všetkých sa do školy tešili naši
malí prváčikovia, ktorí sa tento rok oboznámia s
tajomstvami slovenského pravopisu, matematiky a
tieţ iných predmetov. Veríme, ţe im to pôjde
ľahko, a do školy sa budú tešiť.

V školskom roku 2012/2013 navštevuje našu
školu 295 ţiakov a to na 1. - 4. ročníkoch 95 ţiakov
a na 5. - 9. ročníkoch 200 ţiakov. Na škole pôsobí
20 pedagogických zamestnancov. Na ročníkoch 1. 4. je zriadených 5 tried. Na ročníkoch 5. - 9. je
zriadených je 10 tried. V tomto školskom roku
dochádza z obce Beňadovo 64 ţiakov 5. – 9.
ročníka.
V MŠ sú otvorené dve oddelenia, v ktorých pracujú
tri pedagogické zamestnankyne a výchovnovzdelávací proces sa uskutočňuje pre 46 detí.

Triednictvo
MŠ
MŠ
1. A
2. A
3. A
4. A
4. B
5. A
5. B

p. Cecília Nátšinová
Mgr. Silvia Holmíková
Mgr. Sitáriková Michaela
Mgr. Mušáková Helena
Mgr. Mrekajová Jana
Mgr. Banásová Jarmila
Mgr. Podstrelená Viera
PaedDr. Brontvajová Daniela
PaedDr. Volčeková Yveta

Vedenie školy:
PaedDr. Rabčanová Eva
PaedDr. Joštiaková Margita p. Rončáková Mária
-

6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

Mgr. Kormaňáková Dagmar
Ing. Matejčíková Magdaléna
Mgr. Kolenová Marcela
Mgr. Sitáriková Anna
Mgr. Kalfasová Marcela
Mgr. Kolenová Mária
Mgr. Matejčíková Daniela
Mgr. Kubasová Ľubica

riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre ZŠ
zástupca riaditeľa školy pre MŠ

Bez triednictva :
Mgr. Marta Matejčíková
Mgr. Briš Ľudovít
Mgr. Silvia Holmíková
Výchovné poradenstvo :
Koordinátor drogovej prevencie :
Kontaktná osoba pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu :
Koordinátor environmentálnej výchovy:
Koordinátor pre bezpečné používanie internetu:
Koordinátor mliečneho programu:
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Ing. Matejčíková Magdaléna
Mgr. Matejčíková Daniela
Mgr. Matejčíková Marta
Mgr. Viera Podstrelená
Mgr. Kalfasová Marcela
Mgr. Kolenová Marcela
PaedDr. Volčeková Zuzana
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Koordinátor pre web stránku školy:

03/2012

Mgr. Banásová Jarmila
PaedDr. Brontvajová Daniela
Dušan Pacura
Mgr. Viera Podstrelená
Mgr. Kubasová Ľubica
Mgr. Garajová Adriána
Mgr. Randjáková Daniela
p. Škombárová Anna

Bezpečnostný technik:
Požiarny preventista:
Zdravotník:
MD:

Plán rodičovských zdruţení
Plenárne rodičovské zdruţenie - termín: 11/2012
Triedne rodičovské zdruţenia - pred klasifikáciou alebo hodnotením termín: 1. a 4./2013.
Konzultačné dni pre rodičov :
výchovný poradca –
kaţdá streda od 10:30 hod. – 12:30 hod. a po dohovore,
triedny učiteľ
–
po dohovore
vedenie školy
–
denne od 12:00 hod. – 13:00 hod.
Výcviky a kurzy
Plavecký výcvik pre ţiakov 3. a 4. ročníka
T: 3 - 4/2013
Lyţiarsky výcvik
T: 1-2/2013 (7. ročník)
Účelové cvičenia + didaktické hry
T: 10/2012 - jesenné
06/2013 - letné
06/2013 - didaktické hry

Z: Mrekajová
Z: Kubasová
Z: Kubasová
Z: Kubasová
Z: Banásová
Krúţková činnosť

Krúţková činnosť bude prebiehať v 15-tich
krúţkoch podľa plánu krúţkovej činnosti.
Vydalo sa 295 vzdelávacích poukazov, prijalo sa
277 vzdelávacích poukazov, z toho 271 od ţiakov
našej školy a 6 od ţiakov z iných škôl .

Všetkým ţiakom prajeme, aby prekráčali bránu
školy s odhodlaním a chuťou učiť sa a dozvedieť sa
niečo nové. Nech sa nám spoločne v školskom roku
2012/2013 darí.

vedenie školy

OBVODOVÉ KOLO NAJMLADŠÍCH ŢIAKOV VO FUTBALE
Dňa 9. septembra 2012 sa najmladší ţiaci zo Základnej školy s materskou školou v Breze zúčastnili
obvodového kola najmladších ţiakov vo futbale vo Vavrečke. V jednotlivých zápasoch sa stretli so ţiakmi zo
Základnej školy Vavrečka a Základnej školy Lokca. Ţiaci našej školy skončili na druhom mieste.
Mgr. Ľudovít Briš
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Uvítanie
Dňa 29. augusta 2012 sa uskutočnilo slávnostné
uvítanie 24 detí. Tento rok sme uvítali nových
občanov - 10 chlapcov a 14 dievčat a medzi nimi
krásne dvojičky. V programe pre pozvaných
vystúpila Nina Volčeková a speváčky spevokolu
Kýčera, ktoré spríjemnili posedenie peknými

03/2012

detí
piesňami. Po slávnostnom príhovore p. starostu
nasledovalo zapisovanie do pamätnej knihy
a fotografovanie na uvítací list. Rodičia si pre svoje
dieťa odniesli darček a mamičky boli od p. starostu
obdarované ruţičkou.

Stretnutie dôchodcov
Človek je krásny nielen vtedy,
Dňa 10. októbra 2012 sa v našej obci uskutočnilo
keď má pružný krok.
tradičné stretnutie dôchodcov. Podujatie sa začalo
Človek je krásny podľa múdrosti,
sv. omšou v našom kostole, ktorá bola obetovaná
čo zračí sa mu v oku,
práve za nich. Po sv. omši za krásneho a prajného
podľa vrások a bielych vlasov,
počasia prišlo vyše sto dôchodcov do kultúrneho
podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do
domu na slávnostné stretnutie s predstaviteľmi
rokov, keď aj on bol mladý.
obce a p. farárom Franciszkom Piosekom.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Sú to spoločne strávené chvíle, na ktoré sa
dôchodcovia zvlášť tešia a oţivia ich všedné dni.
V programe vystúpili deti materskej a základnej
školy svojimi básňami, piesňami, tancom a členky
Jednoty dôchodcov, ktoré si pripravili pekné piesne
na toto stretnutie. Pán starosta Ing. Ladislav
Matejčík privítal hostí krásnym príhovorom. Po
príhovore bol pripravený chutný obed. Na záver
prítomných pobavilo aj vystúpene skupiny

dôchodcov zo
p. Rusnákovej.

Zákamenného

pod

vedením

Za toto krásne a príjemné posedenie patrí
poďakovanie predovšetkým obecnému úradu,
p. J. Bohuckému a COOP Jednote v Námestove za
sponzorstvo. Taktieţ patrí poďakovanie všetkým
ktorí pripravovali program a všetkým, čo sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto stretnutie.
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Poplatky pri prihlásení nového, respektíve dovezeného vozidla na územie SR platné od
01.10.2012.
Položka 65

a)

Prvý zápis drţiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v
Slovenskej republike, ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis drţiteľa
motorového vozidla kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie aj s vykonaním
úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov
nad 80 kWdo 86 kW

167 eur

nad 86 kWdo 92 kW

217 eur

nad 92 kWdo 98 kW

267 eur

nad 98 kWdo 104 kW

327 eur

Prvý zápis drţiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1,
nad 104 kWdo 110 kW
okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do
evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav nad 110 kWdo 121 kW
v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon
nad 121 kWdo 132 kW
motora
b)

33 eur

nad 132 kWdo 143 kW
L – motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
L1e – motocykle, ktorých konštrukčná rýchlosť je menej ako 45 nad 143 kWdo 154 kW
km/h a obsah menší ako 50 cm³
M1 – osobné mot. vozidlo, ktoré má okrem vodiča najviac 8 nad 154 kWdo 165 kW
miest na sedenie
nad 165 kWdo 176 kW
N1 – nákladné mot. vozidlo do 3,5 tony

397 eur
477 eur
657 eur
787 eur
957 eur
1 157 eur
1 397 eur

nad 176 kWdo 202 kW

1 697 eur

nad 202 kWdo 228 kW

2 047 eur

nad 228 kWdo 254 kW

2 467 eur

nad 254 kW

2 997 eur

c)

Prvý zápis drţiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b)
alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním
úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 eur

d)

Prvý zápis drţiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina
(elektromobil), do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v
dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 eur

e)

Ďalší zápis drţiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu drţiteľa motorového
vozidla podľa písmen a) aţ d) alebo prípojného vozidla do evidencie v Slovenskej
republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 eur
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Oslobodenie
1.

2.

3.

Od poplatku podľa tejto poloţky je oslobodený zápis drţiteľa motorového vozidla alebo prípojného
vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku
bezpodielového spoluvlastníctva manţelov.
Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto poloţky je oslobodený prvý zápis drţiteľa motorového
vozidla kategórie M1 a N1 a ďalší zápis drţiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 podľa
písmena d) tejto poloţky, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 drţiteľovi alebo
vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňaţných príspevkoch na
kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Od poplatku podľa písmena a) tejto poloţky je oslobodený prvý zápis drţiteľa motorového vozidla
kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke
na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Poznámky

1.

Poplatok podľa tejto poloţky sa zníţi o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise drţiteľa motorového
vozidla, ktorým drţiteľ preukazu fyzickej osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím alebo preukazu
fyzickej osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo
upravené na vedenie osobami s ťaţkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového
vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňaţných
príspevkoch na kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Poplatníkom je nový drţiteľ motorového alebo prípojného vozidla.
Položka 68a

a)

b)

c)

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla
vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I
na určenú adresu
Podanie ţiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vydanie súhlasu na vydanie
duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, a to za
kaţdý duplikát osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, o
ktorý ţiada
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú
ţiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu

6 eur

6 eur

30 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto poloţky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie
o evidencii časti I alebo časti II alebo technické osvedčenie vozidla ako náhrada pri zmene nezavinenej
občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II alebo technickom osvedčení vozidla
zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického
osvedčenia vozidla alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I alebo časti II
alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časti II
alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.
K prvému zápisu treba vţdy pripočítať ešte poplatok za vydanie tabuliek s evidenčným číslom a to 33 eur.
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Spomienka na všetkých verných zosnulých
“Naša modlitba za duše očistci im môţe nielen
Tento deň 2. november 2012 sa slávi v Cirkvi ako
pomáhať, ale môţe urobiť účinným aj ich
deň Spomienky na všetkých verných zosnulých.
orodovanie za nás.” Citát z Katechizmu katolíckej
Zaviedol ho sv. opát Odilo z Cluny vo Francúzsku
Cirkvi /KKC 958/. “Cirkev je väčšia a ţivšia, ako
r. 998. Čoskoro sa spomienka rozšírila po celej
by sme predpokladali. Patria do nej ţiví i zomrelí,
Cirkvi. V tomto období moţno získať zvlášť
aj keď ešte prechádzajú procesom očisťovania,
odpustky za zomrelých podľa cirkevných
alebo sú v Boţej sláve, známi i neznámi, veľkí
predpisov.
svätci i celkom nenápadní ľudia. Môţeme si
“Odpustkami môţu veriaci získať pre seba i pre
navzájom pomáhať bez ohľadu na hranicu smrti.
duše v očistci odpustenie časných trestov, ktoré sú
Môţeme prosiť o príhovor svojich patrónov alebo
následkami hriechov.” /KKC 1498/
obľúbených svätcov, ale aj našich zosnulých
Čiastočné alebo úplné odpustky moţno vţdy
príbuzných, o ktorých veríme, ţe uţ sú u Boha. A
získať pre mŕtvych. Úplné odpustky môţeme
naopak, svojím príhovorom môţeme prispieť na
získať jedenkrát denne. Čiastočné odpustky
pomoc našim zomrelým blízkym, ktorí ešte
môţeme získať viac ráz denne. Na získanie
prechádzajú vlastným očistením. Čokoľvek
úplných odpustkov treba vylúčiť náklonnosť k
jednotlivec vykoná alebo vytrpí pre Krista, to osoţí
hriechu, hoci aj ľahkému, ale aj splniť poţadovaný
všetkým. “ Citát z YOUCATU – Katechizmus
úkon na získanie odpustkov a spĺňať 3 podmienky:
katolíckej Cirkvi pre mladých.
sv. spoveď, prijímanie sv. Eucharistie a modlitba
“Máme v nebi Matku – Pannu Máriu. Pretoţe je v
na úmysel sv. Otca. Tieto odpustky spočívajú v
Bohu a s Bohom, je kaţdému z nás blízko, pozná
modlitbe na úmysel sv. Otca modlitby Otče náš a
naše srdce, počuje naše modlitby, môţe nám
Zdravas Mária. Veriaci sa môţu pomodliť aj
pomáhať svojou materskou dobrotou, a je s nami,
akúkoľvek inú modlitbu za zomrelých. Odpustky
ako to povedal Pán Jeţiš, keď nám dal Matku, na
moţno získať pri týchto príleţitostiach:
ktorú sa môţeme obrátiť v kaţdom okamihu.”
- návšteva kostola 1.novembra na poludnie do 2.
Citát sv. Otca Benedikta XVI. 15.8. 2005.
novembra do polnoci na úmysel zomrelých,
Mgr. Matejčíková Marta

- návšteva cintorína medzi 1. a 8. novembrom na
úmysel zomrelých.
Výstup do Jaroviska
Uţ po tretí rok vţdy 14. septembra na sviatok
Povýšenia kríţa organizujeme výstup do Jaroviska
ku kríţu.
Tohto roku nebolo najlepšie počasie, ale aj napriek
sychravému a chladnému počasiu, sme sa zišli
pred supermarketom, odkiaľ sme kráčali. Neviem,
či bolo počasie príčinou toho, ţe nás bolo len 12.
Šli sme cestou chodníčkami pomedzi hory, asi po
polhodine cesty sme si oddýchli pri rybníku. Po
krátkej chvíli oddychu sme sa pobrali ďalej. Naša
cesta na miesto nám trvala asi hodinu. Pri kaplnke
sú aj lavičky, kde sme si posadali a vydýchali.

Začali sme modlitbou sv. ruţenca, bol piatok, tak
sme sa pomodlili bolestný ruţenec, ďalej loretánske
litánie a zaspievali mariánske pesničky, čo bolo
prekvapením, jedna z nás mala kniţôčku
s príbehmi rozjímania na kaţdý deň, čo bolo
povzbudzujúce sa zamyslieť kaţdý nad sebou
a svojím správaním.
Počasie, ako som uţ naznačila bolo mizerné,
niektorým bola zima tak asi po 2 hodinách sme sa
pobrali domov ku svojim rodinám. Boli by sme
radi keby na takéto podujatie nás išlo viac.
Je to naozaj, pokušenie a povzbudenie do ďalších
dní nášho ţivota.
E. K.
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Svetový deň prvej pomoci
Všetci máme schopnosť a moţnosť naučiť sa
poskytnúť prvú pomoc a v prípade potreby vedieť
zachrániť niečí ţivot. Táto myšlienka je kľúčovým
odkazom Svetového dňa prvej pomoci, ktorý si
Slovenský Červený kríţ tento rok znova pripomína
spolu s Medzinárodnou federáciou a ďalšími
členskými národnými spoločnosťami Červeného
kríţa a Červeného polmesiaca. Druhá septembrová
nedeľa, bola uţ po trinásty raz zasvätená téme
prvej pomoci. Tu sme chceli upriamiť pozornosť
našej verejnosti na to, ţe základné úkony, ktoré
môţu zachrániť človeku ţivot, sú prístupné pre
kaţdého a naučiť sa ich môţe kaţdý laik, a to
primerane veku, či fyzickým a psychickým
schopnostiam.
Aj náš spolok MSČK Breza pripravil pre našich
občanov deň prvej pomoci v spolupráci so VšZP.
Počas tohto popoludnia boli prezentované ukáţky
prvej
pomoci,
fingované
situácie,
ţivot
zachraňujúce úkony, meranie krvného tlaku,
meranie hladiny cukru v krvi a informácie
o zdravom
ţivotnom
štýle.

Zapojili sa aj deti z MŠ, ktoré predvádzali
obväzovú techniku, maľovanie - pozor na úraz,
nácvik resuscitácii, prvej pomoci pri krvácaní a pri
popáleninách.
Táto akcia mala u ľudí veľký ohlas. Prejavilo sa to
veľkou účasťou a záujmom o získavaní nových
informácií o poskytovaní PP. Čim viac ľudí si
uvedomuje, ţe správne poskytnutá prvá pomoc
laikom je nenahraditeľná a veľmi dôleţitá. Akcie
na ktorých sa zúčastňujú ľudia rôznych vekových
kategórií majú veľký význam, človek si
uvedomuje, ţe nemôţe byť ľahostajný voči svojmu
okoliu.
predseda MSČK Breza

Rodinná zemiaková placka
Dňa 15. septembra 2012 sa uskutočnil druhý ročník
rodinnej zemiakovej placky. Táto akcia je
organizovaná rodinným spoločenstvom a OZ
ECHO Breza. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia
je význam rodiny v ţivote človeka.
Rodina je veľmi dôleţitá a nenahraditeľná pri
výchove našich detí. Otec, matka je pre dieťa
koreňom ich vlastného ţivota, zdrojom ich
vlastného ja, motiváciou pre ich vlastný ţivot. Čo je
najlepším darčekom pre svoje deti?...

Súťaţili dve druţstvá a to ,,Senior a Mlaď“. Bolo
to zaujímavé, skúsená a ţivotom ostrieľaná
generácia a nastupujúca mladá generácia. Pohľad
na toto zoskupenie bolo veľmi pôsobivé. Na záver
bolo počuť výskot a radosť detí, ktoré si spolu so
svojimi rodičmi púšťali šarkanov.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu
tejto akcie.

Určite je to pravá a skutočná láska v rodine. Tak
potom rodina sa môţe stať základným stavebným
kameňom
zdravej
osobnosti
človeka.
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JUBILANTI

MEDZI NÁS

Terézia Sihelská
06.07.2012
Ján Sihelský
06.07.2012
Andrej Náčin
09.07.2012
Melany Jurigová
15.07.2012
Adela Holubová
19.07.2012
Nela Peldová
10.09.2012
Vanesa Lajčiaková
21.09.2012

ŽIVOT

UZAVRETIE

MANŽELSTVA

♥ 07.07.2012
Lucia Urbaníková a Stanislav Ľuba
♥ 18.08.2012
Lucia Mäsiarová a Stanislav Romaňák
♥ 18.08.2012
Iveta Mastráková a Ľubomír Bereš
♥ 01.09.2012
Lenka Kormaňáková a Tomáš Bakoš
♥ 15.09.2012
PhDr. Martina Jackulíková
a Ing. Martin Vnučák
♥ 15.09.2012
Mária Forgáčová a Viktor Kormaňák
♥ 19.09.2012
Ľubica Naništová a Michal Matlák

60 rokov
Mária Palková
Jozefína Dudášiková
65 rokov
Jozef Matejčík
Mgr. Marta Volčeková
Emília Miškovčíková
80 rokov
Helena Sitáriková

25-VÝROČIE

SOBÁŠA

Dušan Valečík a Ľudmila rod. Kormaňáková
František Kubaš a Mária rod. Ţatkuľáková

OD NÁS...

Mária Romaňáková * 12.04.1962

...ODPOČINUTIE

† 11.10.2012
VEČNÉ DAJ JEJ

PANE.

Fantastický jablkovo-orechový koláč
Potrebujeme: 20 dkg polohrubá múka, 20 dkg kryštálový cukor, 4 vajcia, 1dcl olej, 1 dcl
mlieko, 1PL kakao, 1 Prášok do pečiva, 5 väčších jabĺk, 15 dkg nasekaných orechov,.
Zálievka: 2 vajcia, 1 šľahačková smotana, 10 dkg kryštálový cukor, 1 vanilkový cukor
Postup: Ţĺtky vymiešame s kryštálovým cukrom, pridáme olej, mlieko, kakao, polohrubú
múku, prášok do pečiva, bielky vyšľaháme dotuha a zľahka vmiešame k ţĺtkovej hmote
a vylejeme na plech. Jablká očistíme a postrúhame nahrubo, vsypeme na surové cesto.
Orechy nasekáme na jemnejšie kúsky a nasypeme na jablká. Jablká posypeme vanilkovým
cukrom a dáme piecť do rúry. Zo šľahačkovej smotany, 2 vajec, 10 dkg kryštálového cukru
pripravíme zálievku, ktorú nalejeme aţ na skoro upečený koláč (cca po 25 min. pečenia),
potom koláč dopečieme.
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Futbalový turnaj miništrantov
Dňa 22. septembra 2012 sa v Zákamennom
uskutočnil futbalový turnaj miništrantov. Našu
obec reprezentovali dve druţstvá – mladší a starší
ţiaci. Mladší ţiaci vo svojej skupine prehrali
všetky zápasy a zo skupiny sa im nepodarilo
postúpiť. Starším ţiakom sa darilo oveľa lepšie,
v skupine D odohrali 3 zápasy s výsledkami:
Breza - Novoť
3:2
Breza - Ťapešovo
7:0
Breza - Rabča
1:2

Zo skupiny postúpili do štvrťfinále, kde vyhrali
nad Mútnym 2:0. V semifinále sa stretli s Rabčou,
kde remizovali 1:1, ale na penalty boli úspešnejší
a postúpili do finále. Finálový zápas s Oravskou
Polhorou prehrali 3:0 a skončili na druhom mieste
z dvanástich druţstiev. Všetkým hrajúcim
miništrantom patrí poďakovanie za športový
výkon a reprezentáciu obce a za starostlivosť
o hráčov počas celého turnaja ďakujeme Ing.
Jozefovi Volčekovi.
Bc.S.Kormaňák

Prípravka – jesenná časť
Našim najmladším futbalistom sa skončila jesenná časť tohto ročníka, v ktorej podávali striedavé výkony,
čo im zabezpečilo konečné tretie miesto. Posledný turnaj jesennej časti sa konal v Or. Jasenici, kde naši
prípravkári dosiahli tieto výsledky:
Or. Jasenica – Breza 3:0
Breza – Zákamenné 1:2
gól K. Parišek,
Breza- Vavrečka
4:1
góly N. Štefaniga, K. Parišek, M. Kolena, M. Matejčík.
Tabuľka po jesennej časti 2012/2013:
1.
2.
3.
4.

Or. Jasenica
Zákamenné
Breza
Vavrečka

12
12
12
12

12
5
4
1

0
1
1
1

0
6
7
10

54:7
27:30
18:34
8:40

36
16
13
5

Ostatné futbalové druţstvá nášho OŠK ešte bojujú o cenné body v jesennej časti, o výsledkoch týchto
zápasov a o umiestneniach všetkých druţstiev budeme informovať v nasledujúcom čísle.
Bc. S. Kormaňák

II. ročník Brezanskej futsalovej ligy
Záujemcovia o účasť v druhom ročníku futsalovej ligy sa môţu prihlásiť u p. S. Kormaňáka na adrese:
s.kormanak@gmail.com
Bc. S. Kormaňák
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Stolný tenis rok 2012-2013
Oddiel stolného tenisu v sezóne 2012/2013
prihlásil do súťaţe jedno druţstvo do VII. ligy
a starších ţiakov.
Druţstvo „A“ hralo baráţ o postup do VI. ligy,
ale neuspelo so Bzinami a ostalo v VII. lige.
Najlepším hráčom podľa rebríčka sa stal Patrik
Hladek, najlepším ţiakom Adam Matejčík.
Za OŠK Breza nastupovala aj Katarína
Belopotočanová, ktorá je u nás registrovaná
dosahovala vynikajúce výsledky v VII. a VIII.
lige medzi muţmi. Od minulej sezóny je na
hosťovaní
v Ruţomberku,
kde
dosahuje
vynikajúce výsledky a je uţ aj v reprezentácií
Slovenska v kategóriách ţiakov a kadetov.

Nová súťaţ sa začala 29. septembra 2012 a naše
druţstvo zatiaľ vyhralo všetky zápasy a jasne
vedie v VII. lige. Majstrovské zápasy sa hrajú
v nedeľu.
Tréningy sa uskutočňujú v sále kultúrneho domu
v utorok a štvrtok o 18:00 hod. Tréningov sa
môţu zúčastňovať všetky vekové kategórie.
Oddiel na záver roku 2012 plánuje usporiadať
Vianočný
turnaj
v kategóriách
ţiaci,
neregistrovaní , štvorhry.
Na záver by sme chceli poďakovať Obecnému
zastupiteľstvu za poskytnutie priestorov na
tréningy a majstrovské zápasy v kultúrnom
dome.
výbor Stolného tenisu

Oravci Majstrami Slovenska v tímovom crosse stredných škôl
Dávid Sitárik, Ján Ďubašák a Ivan Buckulčík si
počínali na majstrovstvách Slovenska v crosse
veľmi dobre. Dávid Sitárik skončil na 3. mieste,
Ivan Buckulčík skončil na 4. mieste a Ján Ďubašák
na 5. mieste. Pri súčte časov im to pohodlne
stačilo na prvé miesto v druţstvách.

Dúfajme, ţe bude pokračovať v týchto výkonoch
a dobre reprezentovať našu dedinu na Slovensku.
Treba poďakovať aj trénerovi Eduardovi
Feldvárimu, ktorý Dávida trénuje a pripravuje na
preteky.

Dávid Sitárik absolvoval viacero pretekov, kde
stál vţdy na stupni víťazov. Väčšinou to boli behy
do vrchu.
Beh na Choč 1. miesto
Beh na Sliezsky dom 2. miesto
Beh na Poludňový Grúň 2. miesto
Beh v Oščadnici 3. miesto

Povolené OZ 12.2.1999 Uzávierka čísla: 30.09.2012
Zodpovední: Mgr. Emília Hládeková, Ing. Magdaléna Matejčíková, Ing. Veronika Kubašová
Email: breza@orava.sk

