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PRÍLEŽITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA
ANJELOM SVOJIM PRIKÁŽEM O TEBE,
tak sa nazývalo literárnodramatické pásmo, ktoré
nám
divadelníci
zo
Zákamenného
predviedli
10. januára 2016 v sále
kultúrneho domu.
„Anjelom svojim prikáţem
o tebe“ pribliţuje ţivot
Boţieho sluhu biskupa Jána
Vojtaššáka. Aby sme sa
nielen dozvedeli a pochopili
isté súvislosti, ale najmä
zaţili spolu s ním aj trochu
tej bolesti a poníţenia,
ktorého sa mu dostávalo celým priehrštím a po celé roky. Nie kaţdý má chuť a čas
čítať podrobný ţivotopis, hoci by to určite bolo pre nás všetkých veľmi prospešné, no
práve preto malo toto pásmo taký veľký význam. Biskup Ján Vojtaššák je duchovne
stále medzi nami. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a zúčastnili sa tohto
pásma. Divadelníci nám
ukázali nielen to, kto bol
biskup Ján, ale aj to, akí
máme byť my, aby sme
jeho odkaz niesli ďalej. A
moţno aj vďaka tomuto
predstaveniu,
siahnu
viacerí po jeho ţivotopise,
aby
sme
čo
najpodrobnejšie
poznali
jeho ţivot a hlásali ďalej
skutky, ktoré konal.
predseda komisie kultúry
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SAMOSPRÁVA OBCE
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO KONANÉ DŇA 11.DECEMBRA 2015 PRIJALO UZNESENIA:
č.35/2015

č.36/2015
č.37/2015
č.38/2015
č.39/2015
č.40/2015
č.41/2015
č.42/2015
č.43/2015
č.44/2015
č.45/2015
č.46/2015

Berie na vedomie - Informácie starostu o:
- projekte „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“
- verejnom obstarávaní na miestnu komunikáciu
- hasičskom automobile pre obecné hasičské zbory, ktorá bola obdrţaná z MV SR
Schvaľuje Dodatok č.1k VZN obce Breza č.3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ
Schvaľuje Správu za školský rok 2014/2015 o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení
Schvaľuje zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Breza
Berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.09.2015
Schvaľuje úpravu rozpočtu r.2015
Schvaľuje Správu hlavného kontrolóra obce Breza o činnosti za I.polrok 2015
Berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na rok 2016-2018
Schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2016 a neuplatnenie programovej štruktúry v rozpočte obce
Berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2017-2018
Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce breza na I.polrok 2016
Berie na vedomie správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
k 31.12.2014
Doporučuje k zámeru o vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku Petra Vnučáka, bytom
Breza 349 vypracovať znalecký posudok
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO KONANÉ DŇA 11.MARCA 2016 PRIJALO UZNESENIA:

č.01/2016
č.02/2016
č.03/2016
č.04/2016

č.05/2016
č.06/2016
č.07/2016
č.08/2016

Berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
Berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Breza o činnosti za II.polrok 2015
Schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Schvaľuje predloţenie Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
„Komplexné zníţenie spotreby energie pri prevádzke Materskej školy v Breze“ vo výške
232 356,23 €
Schvaľuje predaj pozemku Petrovi Vnučákovi, Breza 349 na základe znaleckého posudku
Neschvaľuje ţiadosť o odpredaj pozemku Jozefovi Mäsiarovi, Breza 285
Berie na vedomie informácie starostu obce o prácach na štadióne
Schvaľuje spoluprácu s druţobnou obcou Ostravice

PRIPRAVOVANÉ AKCIE....
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Deň matiek

01. mája 2016

Stretnutie s dôchodcami október 2016

Deň rodiny

jún 2016

Vianočné trhy

Uvítanie detí

29. augusta 2016

december 2016
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ZMENY V

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

ŠKOLSKÝCH ZÁKONOCH, KTORÉ OVPLYVNIA AJ VZDELÁVANIE NA NAŠEJ ŠKOLE

Zápis do 1. ročníka základnej školy
Od 1. septembra 2015 nadobudla novela školského zákona, v ktorej sa zmenil termín konania zápisu detí na
plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 01. – 30. apríla. Zápis do 1. ročníka v našej obci sa uskutočnil
12. apríla 2016 . Rodičia zapísali 21 detí a ani jednému nebol odporúčaný odklad povinnej školskej dochádzky.
Teší nás, ţe rodičia aj deti majú veľký záujem o školský klub detí. Rodičia uţ pri zápise zapísali do ŠKD 12
budúcich prváčikov.
Zápis do materskej školy
Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa mení aj termín
podávania ţiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok a to od 12.apríla do 31.mája
2016. Rozhodnutia o prijatí do materskej školy budú rodičom zasielané v mesiaci jún.
Lyţiarsky výcvik
Príspevok na lyţiarsky kurz sa poskytuje od roku 2016. Na rok 2016 je príspevok 150 € na ţiaka. Finančné
prostriedky sú účelovo určené pre ţiakov druhého stupňa základnej školy. V súlade so zákonom môţe škola
pouţiť príspevok na pokrytie nákladov na LK pre toho istého ţiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy
základnej alebo strednej školy. Stanovený príspevok na jedného ţiaka nie je moţné deliť medzi viacerých
ţiakov.
Miesto konania:
PARADISE, rekreačné zariadenie
Rajecké Teplice - Kunerad
013 13 Rajecké Teplice
Termín akcie:
07. 03. 2016 – 12. 03. 2016
Počet osôb:
 44 rekreujúcich sa detí vo veku 14 rokov – žiaci 8. ročníka,
 4 výchovných pracovníkov,
 1 zdravotník
Škola v prírode
Príspevok na školu v prírode sa poskytuje od roku 2016 vo výške 100 € na ţiaka. Finančné prostriedky sú
účelovo určené pre ţiakov prvého stupňa. V súlade so zákonom môţe škola pouţiť príspevok na pokrytie
nákladov na školu v prírode pre toho istého ţiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy.
Stanovený príspevok na jedného ţiaka nie je moţné deliť medzi viacerých ţiakov.
Miesto konania:
Penzión Jarabina – Jasenská dolina
Jasenská dolina 671
038 11 Belá – Dulice
Termín akcie
25. 04. 2016 – 29. 04. 2016
Počet osôb:
 23 rekreujúcich sa detí vo veku 10 rokov – žiaci 4. ročníka,
 1 výchovný pracovník,
 1 zdravotník
vedenie školy
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VIANOČNÉ TRHY A MIKULÁŠ
December je nielen obdobím duchovnej prípravy na
Vianoce, ale aj čas, keď chodí Mikuláš, ţienky
v domácnosti upratujú, pečú koláčiky, preto obec
Breza v spolupráci s občianskym zdruţením ECHO
pripravila 04. decembra obecného Mikuláša, kde boli
všetky detičky obce obdarované sladkým balíčkom
a 13. decembra – Vianočné trhy, kde šikovné ţienky
našej obce predviedli niečo zo svojej tvorivosti – tkané
koberce, háčkované vianočné ozdoby, medovníčky
a mnoho iných výrobkov ukázali: Marianna
Mäsiarová, Katarína Janolková, Elena Račáková, Elena
Jašeková, Peter Kurtulík, Daniela Nodţáková, Rodina
Parišková, Janka Mudroňová, Iveta Vnučáková, Ján
Balek, Eva Sivčáková, Marta Durčáková, Ing. Mária
Chladná, Ivana Betíková a deti zo Základnej školy. Kaţdý rok účastníkov trhov pribúda, za čo ich obdivujeme
a tešíme sa, ţe udrţiavajú tradíciu svojich predkov. Obidve podujatia nám spríjemnili deti zo Základnej a
Materskej školy.
predseda komisie kultúry

POĎAKOVANIE
Spevokol PANNY MÁRIE SNEŢNEJ /Brezanka/ sa chce prostredníctvom takejto formy veľmi srdečne
poďakovať za sponzorský dar, ktorý sme dostali od: Bohuckej H., Papajíka S., Matejčíka I., Hlinku V.,
Matejčíka M. a OBECNÉHO ÚRADU BREZA (s podporou starostu). Chceme, aby ste vedeli, ţe Váš dar pre
nás znamená veľa a je to istý znak toho, ţe si váţite našu prácu. Ďakujeme, ţe ste neodvrátili tvár a podali
pomocnú ruku .
Prijmite preto od nás malé znamienka vďačnosti vo forme ţelania pre Vás: dobrého zdravia, trvajúce
šťastie, veľa lásky, ktorá je soľou nášho bytia a bez ktorej by bol svet len sivým mraveniskom ľudí, pretoţe
„Stať sa dobrým človekom je umenie.“
ĎAKUJEME
sPMS
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PLES

Fašiangy sú obdobím zábavy. Obecné zastupiteľstvo Brezy pripravilo na 30. január 2016 ďalší obecný ples.
V programe sa predstavili tanečníci a speváci zo základnej školy pod vedením p. učiteľky Podstrelenej
a Kormaňákovej. Zatancovali aj profesionálni tanečníci z Vavrečky, ktorý roztancovali hostí. Kaţdý sa
určite tešil na tombolu, ktorá je súčasťou kaţdého plesu. Všetkým sponzorom, ktorí darovali hodnotné
ceny veľmi pekne ďakujeme, aj tento rok ich bolo naozaj dosť. Výborné jedlo a dobrá zábava do skorých
ranných hodín je znakom, ţe aj naši občania sa vedia úprimne zabaviť, porozprávať a spríjemniť si
fašiangy. Tešíme sa opäť o rok.
predseda komisie kultúry

ZASLÚŽIA SI NAŠU POZORNOSŤ
Dňa 12. decembra 2016 starosta obce Breza Ing.Ladislav Matejčík a predseda sociálnej komisie Mgr.Emília
Hládeková navštívili našich imobilných občanov. Stretnutia boli srdečné a veľmi dojímavé. Občania
prejavili radosť či uţ úsmevnými slovami a veselými ohníčkami v očiach. Uvedomili sme si, ţe aj napriek
svojmu ťaţkému hendikepu ich neopustil humor a dobrá nálada. /“Keby som mala také zdravé nohy, ako
mi ide jazyk aj desať krát by som vybehla na Zraz.“/.

„Človek má väčšiu cenu preto čo je, neţ preto čo má.“ (Pavol VI.)
Dňa 08. februára 2016 sa stretli na výročnom zhromaţdení červenokríţski členovia, podporovatelia
a priatelia. Na úvod ich privítala predsedníčka MsČK, ktorá informovala prítomných o činnosti MS za rok
2015 a zároveň predniesla úlohy na rok 2016. Potom nasledovalo ocenenie darcov krvi: p.Mária
Maťovčíková za striebornú plaketu MUDr.Janskeho za 20 odberov a ocenenie členov k ţivotnému jubileu:
p.Ţofii Špigútovej a p. Františka Janíka. Predsedníčka spolu vyzdvihla veľmi dobrú spoluprácu s obecným
úradom a Základnou školou. Poďakovala všetkým za pomoc a podporu. O dobrú náladu sa postarali
p.Elena Hládeková, Helena Náčinová, jej vnučka Inka, Terka Kormaňáková s jej vnúčatami Zojkou a
Maroškom a Tanečný súbor Zákamenné. Svoj spev a hudbu predstavil súbor Brezanka.
predseda MsČK
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KRONIKA

JUBILANTI
60 rokov

PRIŠLI MEDZI NÁS
Kurtulík Juraj
29.09.2015

Hlinka Vladimír
Kurtulíková Terézia
Balek Ján
Vnučáková Helena
Špigút Jozef
Kormaňák Anton
Gdúlová Katarína
65 rokov
Kurtulík Ľudovít

70 rokov

Kojda Simon

Parišková Mária

03.10.2015

Bartoščíková Anna

Olašák Jonáš

Diškancová Mária

16.10.2015

Matejčíková Jolana

Bakoš Adam

Hládeková Anna

20.10.2015

Maťovčík Dominik

Fafejta Lukáš

Kormaňáková Anna

03.11.2015

Kormaňáková Terézia

Maťovčík Adam
25.11.2015

Bakoš Milan
Náčinová Antónia

75 rokov

Kurtulíková Jasmína

Urbaníková Terézia

05.01.2016

Kováľová Margita

Volčeková Olívia

Kováľ Jozef

80 rokov

11.01.2016

Sitáriková Viera

Kojdová Mária

Papán Marek

Hládek Milan

Maxová Alţbeta

23.01.2016

Podstrelená Mária

Môstková Cynthia
29.01.2016
Majcher Tadeáš

ODIŠLI OD NÁS...

11.02.2016

Romaňák Jozef

* 19.12.1968

† 07.10.2015

Náčin Hugo

Janíková Boţena

* 29.10.1948

† 07.12.2015

15.02.2016

Bartoš Ladislav

* 07.05.1944

† 28.12.2015

Štefaniga Samuel

Bakošová Ţofia

* 19.12.1939

† 16.01.2016

16.03.2016

...ODPOČINUTIE VEČNÉ

DAJ IM

PANE.

Bakoš Ivan
22.03.2016

MANŽELSTVO UZAVRELI...
♥ 10.10.2015 ♥
Nikola Bakošová a Erik Kormaňák
♥ 21.11.2015 ♥
Jana Kormaňáková a Marek Remiš
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25-VÝROČIE SOBÁŠA
Štefan Natšin a Helena rod. Zemeníková
Jozef Maťovčík a Iveta rod. Janíková
Ladislav Hládek a Janka rod. Verníčková
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ŠPORTOVÉ OKIENKO
ZIMNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
Komisia mládeţe a športu obce Breza dňa 9. januára 2016 na futbalovom ihrisku Pod Hájom organizovala
17. ročník zimného futbalového turnaja o Putovný pohár starostu obce. Zúčastnilo sa ho šesť druţstiev a
hralo sa systémom kaţdý s kaţdým. Najlepšie si počínalo druţstvo Realu a z turnaja si premiérovo
odnieslo putovný pohár. Najlepšími strelcami s rovnakým počtom gólov boli aţ traja hráči so 4 gólmi – Ing.
Miloš Kormaňák, Patrik Hládek a Andrej Urbaník. Najlepší brankár s jediným inkasovaným gólom bol Bc.
Stanislav Kormaňák. Nad pravidlami turnaja dohliadali rozhodcovia Dominik Romaňák a Mgr. Jozef Janík.
Poďakovanie za organizáciu turnaja si zaslúţia: Peter Sitárik, Ing. Ladislav Matejčík, Bc. Stanislav
Kormaňák, Mgr. Jozef Janík, Dominik Romaňák a Elena Hládeková.

DRUŢSTVO

Víťazné druţstvo REAL

BODY

SKÓRE

1

REAL

12

7:2

2

OSKARKA

10

5:4

3

BAMAS SENIOR

8

7:4

4

BAMAS JUNIOR

8

3:1

5

KOLUMBIA

3

3:9

6

KOSTARIKA

1

3:8

Víťazné druţstvo REAL

7

BREZANSKÝ ŽIVOT » 1/2016
BREZANSKÁ FTUSALOVÁ MINILIGA 2015/2016
Počas zimných mesiacov sa vo viacúčelovej hale ZŠ s MŠ Breza uskutočnil 6. ročník futsalovej miniligy.
Záujem o futsal počas zimnej futbalovej prestávky bol tento rok rekordný, čo predstavovalo aţ deväť
prihlásených druţstiev v súťaţi. Z toho z okolitých obcí boli druţstvá z Krušetnice, Lomnej a zo
Zákamenného. Aj naše druţstvá mali zástupcov z rôznych okolitých obcí, čo urobilo túto súťaţ ešte
zaujímavejšou. O prvé miesto v tabuľke aţ do posledného kola bojovali dve neporazené druţstvá - Charlieho
Anjeli a Kamenárstvo. Vzájomný zápas týchto dvoch tímov sa skončil v poslednom kole nerozhodne 3: 3
a keďţe mali obidve muţstvá na svojom konte rovnaký počet bodov, tak prvýkrát v histórii súťaţe muselo
rozhodovať lepšie skóre. V konečnom účtovaní skóre bolo na tom lepšie druţstvo Kamenárstva a po prvýkrát
získalo víťaznú trofej. Celá súťaţ sa odohrala v rámci fair-play, na čo dohliadal hlavný rozhodca Dominik
Romaňák.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kamenárstvo
Charlieho Anjeli
Autodiely
Kolumbia
Real
Kostarika
Oskarka
Slovak Dragons
Bar S&T

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
6
4
4
3
2
1
0

1
1
0
0
0
0
0
1
1

0
0
2
4
4
5
6
6
7

91:23
90:32
81:32
53:78
67:52
60:54
35:75
36:100
34:97

22
22
18
12
12
9
6
4
1

Víťazné druţstvo KAMENÁRSTVO
Bc. Stanislav Kormaňák

Povolené OZ 12.02.1999 Uzávierka čísla: 31.03.2016
Zodpovední: PaedDr. Zuzana Volčeková, Ing. Magdaléna Matejčíková,
Ing. Veronika Kubašová, Anton Kolena, Bc. Stanislav Kormaňák
Email: breza@orava.sk, kubasova@breza.sk

