BREZANSKÝ
DOBRÝ

ŽIVOT 02/2013

D E Ň, S A M O S P R Á V A

BREZANSKÝ ŽIVOT

2/2013

PRÍLEŢITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA
Návšteva partnerskej obce MORAVANY v Českej republike

Dňa 26. mája 2013 za účasti starostu obce, poslancov a speváckeho súboru Kýčera sa v obci
Moravany v Českej republike uskutočnilo slávnostné otvorenie náučného chodníka. Okrem
slávnostného otvorenia a predstavenia štyroch informačných panelov partnerstva oboch obcí bolo
v programe vystúpenie speváckych súborov z Moravan a folklórny súbor z Brezy Kýčera. Tejto akcie
sa zúčastnili aj okolité obce Moravan a to Hýsly, Kameňák a oravská obec Beňadovo so starostkou
obce a poslancami, ktorá je partnerskou obcou Hýsly.

Obec Moravany leţí pod juţným svahom západného výbeţku Chřibu v níţine, na sútoku
Moravanského a Čeloţnického potoka, vzdialená asi 6,5 km na severovýchod od kráľovského mesta
Kyjova. Pribliţne 2 km severne od obce na samom okraji chřibských lesov je známa rekreačná oblasť
Kameňák, o ďalšie 2,5 km severnejšie potom chatová osada Zavadilka. Moravany majú 753
obyvateľov a sú členom mikroregiónu Moštěnka. Slovenská obec Breza je partnerskou obcou
Moravan.

BREZANSKÝ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
konané dňa 26. apríla 2013
starosta informoval o:
 Prebiehajúcej kontrole NKÚ SR
 Rekonštrukcii vodovodného potrubia pri Dome
smútku
 Projekte: “Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Breza“- odsúhlasená Zmena č.1
v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku z dôvodu vecných úprav v projekte –
predĺţenie lehoty 40 dní na vyhlásenie verejného
obstarávania
 Projekte: “Zefektívnenie a rozšírenie systému
separovaného zberu v obci Breza“. Oboznámil
prítomných
s
dokumentáciou
verejného
obstarávania, ktoré sa uskutočnilo postupom
podlimitnej zákazky na dodanie tovarov pre
projekt, ktorá je predloţená na kontrolu.
 Ţiadosti Štefana Bakoša, bytom Breza č.344
o odkúpenie pozemku na parc. č. E-KN
č.20551/1 o výmere 388 m², LV 3661, z ktorého
bola vytvorená parc. č. C-KN č.251/28 výmere 97
m² diel č.3 podľa GP č.46193537-73/2012.
 Ţiadosti klubu Biatlonu Breza o finančnú
podporu na činnosť klubu.
 Ţiadosti Eleny Hurkotovej, rod. Betíkovej, bytom
Krmeš 189, Vlachy o odpredaj pozemku na
parc.č. 19/11, 19/12, 19/13, 19/14 o výmere 49
m² pri rodinnom dome v Breze, s.č.175.
 Moţnosti vstupu obce Breza do zdruţenia
LEADER – BIELA ORAVA. Starosta dal hlasovať
kto je za vstup do zdruţenia. Poslanci
jednohlasne odsúhlasili, aby obec Breza vstúpila
do zdruţenia LEADER - BIELA ORAVA.
 Plánovaných akciách:
˗ Deň matiek na deň 5. mája 2013
˗ Návšteva druţobnej obce Moravany v rámci
cezhraničnej spolupráce na deň 26. mája
2013, ktorá bude spojená s otvorením
„náučného
chodníka“
a koláčkovým
spievaním

2|Strana

ŽIVOT

02/2013

 Vyhlásení konkurzu na funkciu riaditeľa
základnej školy v Breze, nakoľko končí funkčné
obdobie riaditeľa
schvaľuje:
1. Príspevok pre Klub biatlonu Breza vo výške
780,00 eur, tj. 65 eur na 1 ţiaka
2. Odpredaj pozemku parc.č. 19/11, 19/12, 19/13,
19/14 o výmere 74 m² za cenu znaleckého
posudku pre Elenu Hurkotovú, rod. Betíkovú,
bytom Krmeš 189, Vlachy pri rodinnom dome
v Breze, s.č. 175
3. Ţiadosť o zámenu pozemkov parc.č. 251/35
a 251/36 o výmere 49 m², ktoré vlastní obec pre
Milana Vnučáka, bytom Breza č.193 za jeho
pozemok č. 952/2 a 952/3 výmere 55 m².

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
konané dňa 28. júna 2013
schvaľuje:
1. Záverečný účet obce Breza za rok 2012
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Pouţitie prebytku v sume 7 873,64 € zistený
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
v znení
neskorších predpisov na tvorbu rezervného
fondu v sume 7 873,64 €
3. Pouţitie finančných prostriedkov v sume
7 873,64 € z rezervného fondu na zaplatenie
faktúry firme CESTNÉ STAVBY Liptovský
Mikuláš spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš rekonštrukcia MK - cesta KOŠÁR.
4. Úpravu rozpočtu č. I za rok 2013.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Breza na II. polrok 2013.
6. Pridelenie obecného bytu v 11 b.j. v Breze pre
Michaelu Laštíkovú, bytom Ťapešovo 184.
7. Predaj pozemku pre Máriu Podstrelenú, rod.
Majcherovú, bytom Breza 306, 029 53 Breza,
parcely č. 34/2 o výmere 272 m2 a parcely č.
35/4 o výmere 134 m2, podľa znaleckého
posudku č. 15/2013 .
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Správa o činnosti ZSVL Breza za rok 2012
Naše zdruţenie začalo svoju činnosť v roku 1997,
aby zabránilo nekontrolovateľnému výrubu
stromov, veď vznikli holiny viac ako 30 ha, ktoré
bolo treba zalesniť. Na základe toho, bolo treba
zaloţiť zdruţenie, aby štát mohol poskytnúť
dotácie na vykonanie týchto pestebných činností,
ktoré vlastníci nie sú schopní vykonať bez pomoci
štátu. Kaţdý kto chcel byť v zdruţení a podieľať sa
na tejto práci dal poplatok 100 Sk a urobil zmluvu
so zdruţením. Potom nám bol pridelený lesný
odborný hospodár zo štátnych lesov, ktorého platil
štát z dotácií. Keď štát prestal platiť OLH, zaplatiť
muselo zdruţenie z poplatkov z ťaţieb. Nakoľko
nečlenovia neplatili, ale sluţby vyuţívali,
zdruţenie uţ nebolo schopné z týchto poplatkov
hospodára platiť na celú výmeru. Preto zdruţenie
pristupuje, aby fungovalo ďalej, aby kaţdý člen
uhradil poplatok od ha pôdy 3 eura, ktoré sa
pouţijú na OLH a činnosť, s tým, ţe potom Vám
môţe dať súhlas na vykonanie prác v porastoch.
Bez tohto povolenia nie je moţné vykonávať
hospodárenie v lese. Kto bude chcieť hospodáriť
v porastoch, ten si bude musieť urobiť zmluvu s
OLH, ktorého zo zákona musí mať, aby mu mohol
vydať súhlas na ťaţbu, alebo spracovanie kalamity,
ktorú bude evidovať.
Naša činnosť bola ďalej zameraná hlavne na
odovzdanie porubov, spracovanie kalamity,
samovýrobu. Bolo odovzdaných 105 povolení na
vykonanie týchto činností. Kalamitnú hmotu
spracovávali vlastníci, ktorým bola vyznačená a
odovzdaná priamo v teréne za účasti firmy, ktorá
tieto práce vykonávala pre uvedených vlastníkov,
jednalo sa o firmy z Brezy: Jozef Nodţák, Peter
Joštiak, Jozef Kubolek a Ľudovít Urbaník. Celkové
mnoţstvo drevnej hmoty vrátane spracovania
suchárov, vývratov, chorých stromov, paliva
a samovýroby predstavoval 2000 m3. Pri ciachovaní
dreva na sklade bol člen výboru s vlastníkmi,
ktorým vypísal preukaz pôvodu dreva, ktorý bol
odovzdaný predsedovi a zaloţený do zoznamu
súhlasov na ťaţbu vykonaných. Na základe týchto
skutočností, ak mali zaplatený poplatok bol im
vypísaný súhlas na ťaţbu.

Do domácnosti sa vozilo palivové drevo firmami,
ktoré prevádzali poruby, spracovávali kalamity za
úhradu. Samovýrobu si prevádzali vlastníci na
základe súhlasu na ťaţbu odovzdanú OLH, no boli
aj takí, čo nerešpektovali vlastníctvo priamo v
teréne a sucháre si brali, kde ich videli a myslia si,
veď to sú len sucháre, to nie je ťaţba, to nie je
porub, vtedy sa ani nezaujímajú na akej parcele sa
ten suchár nachádza.
Naše zdruţenie vystupovalo ako zdruţenie
fyzických osôb bez právnej subjektivity. Hospodári
kaţdý vlastník na svoje náklady za odbornej
pomoci OLH a členov výboru. Určenie vlastníctva
v priamo v teréne vieme určiť pomocou prístroja
na 95% presné vytýčenie hranice, kde je spor
vytýčime geodetom za úhradu. Takýchto zameraní
máme v teréne vytýčených 22, ktoré nám
potvrdzujú, ţe naše zamerania sa im vyrovnajú.
Zdruţenie v takejto právnej úprave podľa zákona
uţ nemôţe fungovať od 28.2.2014. Ak sa
nezaregistruje ako právny subjekt zo zákona sa
zruší. Po skúsenostiach od roku 1997 máme, ţe sme
nemohli dostať od všetkých ľudí plnú moc, aby
sme mohli zodpovedať za ich majetok, lebo kaţdý
vlastník si chcel hospodáriť sám, ako to uzná za
správne . OLH mal len pre papier, aby sa mohol
preukázať pred kontrolou.
Ďalej by som sa vyjadril k prevádzaným ťaţbám
v druhej časti roka 2012, niektorí vlastníci prestali
dodrţiavať a riadiť sa pokynmi OLH a ťaţbu si
prevádzali podľa svojho rozhodnutia. Na základe
týchto skutočnosti „my občania Brezy “, ktorí to
tieţ tak robili a oni to začali prví tak vykonávať, na
začiatku roka privolávali políciu, kriminálku, lesný
úrad na kontrolu prevádzania týchto ťaţieb a ku
kaţdej tatre, keď sa odváţalo. Čo sa týka vydaných
súhlasov neboli ţiadne nedostatky, neboli krádeţe,
akurát nebolo dodrţané mnoţstvo vyrúbaného
dreva vlastníkmi, čo si s vlastníkmi riešil lesný
úrad. Tieto obvinenia smerovali len na
zlikvidovanie OLH, ktorému vyčítali, ţe to nehlásil
na lesný úrad a keď to aj hlásil tak niektorý
vlastník vravel, ţe jemu nikto nič nezobral, ţe sa to
nezakladá na pravde. To sa aj určitým občanom
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podarilo. Týmto činom hospodárenie v lese
prechádza na kaţdého vlastníka osobne, kde si
bude znášať všetky dôsledky kaţdý sám.
Na záver mojej správy mi dovoľte, aby som sa
poďakoval všetkým členom výboru nášho
zdruţenia, členom dozornej rady, lesnej stráţi,
ktorá pracovala v zloţení: Vnučák Ján, Parišek
Ľudovít a Hladek Ľudovít. Zdruţenie zo zákona sa
musí preklasifikovať na právnu subjektivitu, čo
u nás nie je moţné. Nového OLH tu nedostaneme,
oslovili sme viacerých, ale po zistení aká je tu
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skutočnosť, nikto si nedá zobrať osvedčenie.
Pokladal som si za povinnosť oboznámiť Vás
všetkých členov, ţe toto zdruţenie prestane
fungovať v takejto podobe. Nech Vám vysvetlia
páni čo zrušili OLH čo máte robiť. Mali ste
uľahčený vstup do lesa a moţnosť si vybaviť
formality tu v dedine a nie po úradoch.
Ďakujem Vám všetkým za pozornosť a prajem
Vám všetkým veľa zdravia.
Jozef Kubaš

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Breza
1. júla 2013 končilo funkčné obdobie riaditeľa ZŠ
s MŠ Breza. Zriaďovateľ – Obec Breza, vyhlásil
výberové konanie na uvedenú funkciu. 28. mája
2013 sa na Obecnom úrade v Breze konalo
otváranie obálok za prítomnosti zástupcu
zriaďovateľa Ing. Ladislava Matejčíka, zástupcu
Obvodného úradu Mgr. Ľubice Miklušičákovej
a predsedkyne Rady školy pri ZŠ s MŠ Breza Mgr.
Anny Sitárikovej. Po prekontrolovaní poţiadaviek
na uvedenú funkciu boli na výberové konanie
pozvaní 2 uchádzači.

Samotná výberové konanie sa uskutočnilo 6. júna
2013 v Základnej škole v Breze. Volebnú komisiu
tvorilo 11 členov Rady školy a delegovaní
zástupcovia z Krajského úradu – odboru školstva
v Ţiline a Štátnej školskej inšpekcie. Po prezentácii
koncepcie rozvoja školy v Breze sa konalo
hlasovanie a do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Breza a
na ďalšie funkčné obdobie bola zriaďovateľovi
navrhnutá PaedDr. Eva Rabčanová.
Prajeme jej v ďalšom období veľa pracovných
úspechov pri vedení našej školy!
Mgr. Anna Sitáriková
predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Breza

Mažoretky
V nedeľu 23. júna 2013 mali naše maţoretky svoje vystúpenie v Dolnom Kubíne. Svojim programom sa
predstavili v Aquarelaxe Dolný Kubín pri otváraní letnej sezóny 2013. Predviedli dve choreografie,
ktoré s nimi nacvičili Elena Hládeková a Ing. Veronika Kubašová.

OZNAM
Obec Breza a OŠK Breza Vás pozýva na dedinský futbalový turnaj ulíc o putovný pohár starostu obce,
ktorý sa uskutoční dňa 28. júla 2013 o 12.00 hod. na ihrisku Pod Hájom.

OZNAM
Dňa 29. augusta 2013 o 9:30 hod. v sále kultúrneho domu sa uskutoční slávnostné uvítanie detí do
ţivota.

4|Strana

BREZANSKÝ
Prišiel posledný deň, ktorým sa končí vyučovanie v
školskom roku 2012/13 a hlavne začínajú sa
vytúţené prázdniny. Ubehlo to ako voda, a predsa
to je desať mesiacov od vtedy čo sme začínali
školský rok. Prváci uţ vedia písať, dokáţu krásne
čítať, naučili sa počítať. A my sa s nimi tešíme z ich
úspechu. A ako sa darilo ostatným? Nie všetko
dobré a zlé sa objavilo na vysvedčeniach, i keď
sme sa známky za prospech a správanie snaţili
vyjadriť čo najobjektívnejšie. Ale klasifikačná
stupnica má len 5 stupňov. Ťaţko ňou vyjadriť
napríklad vynikajúce výsledky, ktoré ţiaci opäť
dosiahli v súťaţiach a olympiádach. Preto sme sa
rozhodli doplniť vysvedčenia o ďalšie formy
hodnotenia. Odmena čakala aj na ďalších ţiakov,
ktorí sa výborne učili a veľmi dobre správali. Ţiaci
boli odmeňovaní priebeţne. Výlety: Banská
Bystrica, Habakuky za tetrapak. Prvé miesto
v zbere papiera, ktorého sa vyzbieralo 2 563kg
získala trieda 4.B. Pochvala patrí ţiakom za to, čím
nám robili radosť. Je to ich aktivita pri športových,
kultúrnych a zberových akciách.
Pochvalu riaditeľom školy v podobe kniţnej
odmeny či pochvalného uznania dostali títo ţiaci:
Jakub Kubaš, Barbora Kormaňáková, Ingrid Švajčíková,
František
Dudášik,
Slávka
Hýllová,
Daniela
Kormaňáková, Zlatica Kováľová, Aneta Podstrelená,
Anna Kampová, Anna Kampová, Nikola Kormaňáková,
Zuzana Hládeková, Iveta Vnučáková, Eva Triebľová,
František Sivčák, Natália Paríšková, Zdenka Pepuchová,
Agáta- Mária Graňáková, Stanislava Podstrelená,
Marcela Turoňová, Janka Kampová, Martina Triebelová,
Adela Durčáková, Eva Sitáriková, Adrián Hládek,
Viliam Kormaňák...
Chceme povzbudiť a pochváliť aj tých ţiakov, ktorí
síce nemajú samé jednotky, ale boli usilovní, snaţili
sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky a zlepšili si
známky oproti polroku.
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Ţiaľ, nie všetci zúročili svoje schopnosti a niekedy
aj svojim lajdáckym prístupom k plneniu školských
povinností si zapríčinili svoj neúspech. 12- ti ţiaci
si pokazili prázdniny a budú ich musieť venovať
príprave na opravné skúšky a dokázať nám, ţe
základné učivo ovládajú. Opravné skúšky sa budú
konať v auguste z predmetov AJ -6 ţiakov, Sj – 3
ţiaci, Nj – 1 ţiak, G – 4 ţiaci. Máme dvoch ţiakov,
ktorým nebola povolená opravná skúška.
Neprospeli z troch a viac predmetov. Na škole
máme v druhom polroku 42 neospravedlnených
hodín v 6 triedach. V druhom polroku bola zníţená
známka zo správania o jeden stupeň na stupeň 2 10 ţiakom a na stupeň 3 štyrom ţiakom. Najviac
nás trápi, ţe zníţené známky zo správania majú aj
ţiaci 9. ročníka, ktorí by mali ísť mladším ţiakom
príkladom. Riaditeľské pokarhanie bolo udelené:
27 ţiakom za porušovanie školského poriadku.
Rodičom boli oznámenia zasielané poštou počas
celého polroka. Takého hodnotenie ma veľmi mrzí,
ale verím, ţe bude mrzieť hlavne vás
a v budúcnosti zosúladíte svoje správanie so
školským poriadkom a základnými etickými
normami.
Koniec školského roka je aj dňom lúčenia. Po
prázdninách sa nevráti p. uč. Jana Mrekajová,
odchádza na MD. Ďakujeme za spolu preţité roky,
roky práce a úsilia p. Mušákavej, ktorá odchádza
na zaslúţený odpočinok. V Breze pracovala 30
rokov viedla kniţnicu, naučila deti čítať a písať.
Lúčim sa aj s p. Volčekovou Margitou, ktorá tieţ
odchádza na zaslúţený odpočinok na dôchodok.
Tu v škole pracovala 4 roky.
Milí naši deviataci! Uţ ste sa rozhodli, ktorou
cestou pôjdete a všetci dnes veríte, ţe ste sa
rozhodli správne. My veríme spolu s vami. Veríme,
ţe sme vás na túto cestu dobre pripravili.
Neexistuje recept na jeho úspešné a šťastné
preţitie, lebo úspech a šťastie vnímame kaţdý po
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svojom. A tak vám chceme len zaţelať, aby ste ho
preţili podľa svojich predstáv. Odchádzajte
s vedomím, ţe navţdy zostanete našimi ţiakmi, a či
budete mať radosť a či smútok, vţdy môţete prísť.
A preto nie zbohom, ale dovidenia!
Školský ţivot má svoj nezameniteľný rytmus –
pravidelne sa v ňom striedajú dni vyučovania
s prázdninami. Všetci jeho účastníci sme šťastní
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ľudia. Vţdy sa tešíme – po prázdninách na
vyučovanie, po vyučovaní na prázdniny. A dnes sú
pred nami dva prázdninové mesiace.
Ţeláme vám, milí ţiaci krásne prázdniny. Veľa
slnka, záţitkov a oddychu. Preţite ich v zdraví
v spoločnosti dobrých priateľov. Dávajte si pozor,
vyhýbajte sa nebezpečným situáciám.
Vedenie školy

Celoslovenská súťaž dobrovoľných zdravotníkov SČK 21.-23.06.2013 Košice
XXI. ročník Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka
Memoriál je venovaný pamiatke obetavého lekára –
záchranára, ktorý aktívne spolupracoval so
Slovenským Červeným kríţom a predčasne
zahynul pri havárii vrtuľníka leteckej záchrannej
sluţby. Vychovával a školil laikov v prvej pomoci.
zmysel, ţe keď treba vieme si pomôcť i zachrániť
ţivot.
Na jeho počesť sa aj tento rok konala celoslovenská
súťaţ na ktorej Oravu reprezentovalo druţstvo
z Brezy v zloţení: Ľudovít Briš, Magdaléna
Matejčíková, Dagmar Kormaňáková, Róbert
Kolena, Emil Durčák a Mária Durčáková.

nesmeli opomenúť kontrolu ţivotných funkcií
a podporu poranenému. Toto všetko museli
stihnúť na jednom stanovišti za 10 minút.
Členovia druţstva sa ukázali ako výborný tím . Na
súťaţi boli aj niečím výnimočným a to pri ostrom
zásahu, ku ktorému ich zavolal jeden robotník
pracujúci v neďalekej reštaurácii. Panej, ktorá tam
bola, prišlo nevoľno a tak robotník zavolal blízkych
záchranárov na pomoc, a to boli naši Oravci. Tí
neváhali a okamţite beţali pomáhať. Poskytli prvú
pomoc, to ţe bola cudzinka ich neprekvapilo,
pretoţe mali medzi sebou dobrú angličtinárku
Dášku, ktorá všetko potrebné odkomunikovala.
Za ich prístup, rýchle nasadenia a odbornú pomoc
boli ocenení „Cenou Fair play“. Cenu im odovzdal
Docent MUDr. Viliam Dobiáš a generálna
sekretárka SČK Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová.
Opäť sa ukázalo, ţe školenie v prvej pomoci má
zmysel, ţe keď treba vieme si pomôcť i zachrániť
ţivot.

Dobrovoľní - zdravotníci ošetrovali poranených na
9 simulovaných stanovištiach, ktoré predstavovali
poţiar, výbuch, haváriu, oţivovanie - úkony
zachraňujúce ţivot, poranenia pílou a ďalšie.
Okrem zhodnotenia situácie, vlastnej bezpečnosti,
rýchleho
a správneho
rozhodnutia
museli
poskytnúť prvú pomoc, prvotné a druhotné
vyšetrenie, stálu pozornosť a komfort poranenému,
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Všetci členovia druţstva si zaslúţia naše
poďakovanie i uznanie. Osobitné poďakovanie,
úctu a obdiv si zaslúţi Emília Hládeková, ktorá ich
školila a na súťaţ pripravovala. Slovenský Červený
kríţ Územný spolok Orava je hrdý na takýchto
záchranárov i školiteľov.
Veľká vďaka

Ľubica Dubnicayová
Riaditeľka SČK ÚS Orava
Dolný Kubín

BREZANSKÝ
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Deň matiek

Prvú májovú nedeľu sme tradične oslávili
Deň matiek. Slávnosť bola pripravená pre
všetky naše babičky a mamičky. Veľmi nás
teší, ţe naše mamičky svojou hojnou účasťou
prijali pozvanie na slávnosť, kde ich svojim
príhovorom privítal starosta obce Ing. Ladislav
Matejčík a členky súboru Kýčera zaspievali
pieseň o matke. Deti Základnej a materskej
školy pripravili k sviatku darček cez piesne,
básne a tance. Starosta obce a poslanci
obecného zastupiteľstva obdarovali všetky
mamičky a babičky kvetom a dezertom.
Mária Durčáková

Deň otcov a deň detí
16. jún 2013 bol nedeľou slávnosti, kedy sme si
pripomenuli Sviatok Dňa otcov, ktorý bol spojený
s oslavou Dňa detí. Našim otcom sa prihovorili
predseda OZ ECHO Breza a riaditeľka Základnej
a materskej školy Breza. Program obohatili
dievčatá so svojou tanečnou choreografiou a
členovia Karate klubu Trstená. Cvičením spoločne
aj jednotlivo predstavili japonské bojové umenie
karate, vo forme súboru obranných a útočných
techník proti imaginárnym súperom, ktoré sa
nazýva kata.

Učitelia a rodičia si pre deti pripravili športovozábavné disciplíny. Po ich absolvovaní mohli
získať body, za ktoré si vybrali sladkosti a vecné
darčeky o ktoré sa postaral obecný úrad Breza.
Otcovia sa mohli zapojiť aj do spoločných súťaţí
ako preťahovanie lanom a štafetový 3 generačný
beh.
Súčasťou programu bolo aj stanovište MSČK, kde
bol meraný cukor a krvný tlak a ukáţky prvej
pomoci. Zároveň prebiehala aj
celonárodná
zbierka na podporu ČK. Podporili sme v sume 50
Euro a 20 centov. Zbierka bola odoslaná na SČK.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí podporili
túto zbierku.
Všetkým, ktorí sa zúčastnili vydarenej akcie
ďakujeme za podporu, je nám potešením, ţe nám
záleţí na spoločných stretnutiach, ktoré sú
organizované pre nás všetkých.
Mária Durčáková
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25-VÝROČIE

SOBÁŠA

Stanislav Janolek
a Ľubomíra rod. Bakošová

50-VÝROČIE

SOBÁŠA

František Bakoš
a Veronika rod. Krkošková

PRIŠLI

ŽIVOT 02/2013

MEDZI NÁS

Podstrelená Tereza
20.03.2013
Matejčík Eliáš
17.04.2013

Manželstvo uzavreli...

ODIŠLI

OD NÁS...

Naništová Anna
* 28.05.1959
† 08.03.2013
Kurtulík Ladislav
* 27.08.1953
† 06.04.2013
Miškovčíková Cecília
* 14.03.1929
† 31.05.2013
Parišek Ľudovít
* 23.03.1935
† 12.06.2013
Miškovčík Ladislav
* 17.08.1939
† 27.06.2013

...ODPOČINUTIE

VEČNÉ

DAJ IM

PANE.

♥ 12.04.2013 ♥
Slavomír Večerek a Mária Laššáková
♥ 27.04.2013 ♥
Miroslav Maťovčík
a Stanislava Romaňáková
♥ 04.05.2013 ♥
Peter Matejčík a Michaela Majkútová
♥ 18.05.2013 ♥
Peter Bartoš a Jana Romaňáková
♥ 01.6.2013 ♥
David Mäsiar a Barbora Hládeková
♥ 15.06.2013 ♥
Roman Ţuffa a Ľubomíra Janolková
♥ 22.06.2013 ♥
Peter Greňo a Viera Volčeková
♥ 29.06.2013 ♥
Ing. Stanislav Podstrelený
a Jana Olejníková

JUBILANTI
60 rokov
Dominik Sitárik
Ľudovít Hládek
Anna Dudášiková
Jozef Kocúr
Marta Bartoščíková
Helena Knápiková
Jozef Bakoš
65 rokov
Ján Račák
Jaroslav Janík
Janka Náčinová
70 rokov
Veronika Bakošová
Jolana Matejčíková
80 rokov
Ţofia Hládeková

Nebeské rezy
Suroviny: 200g polohrubej múky, 200g práškového cukru, 4 vajcia, 10PL oleja, 10 PL horúcej vody, ½
prášku do pečiva, dţem, 7,5 dcl mlieka, 3 ks vanilkového pudingu, 200g, práškového cukru, 3 x 250 ml
kyslej smotany, 1 ½ balíčka piškótov, kávu, um, 2ks šľahačkovej smotany
Postup: Ţĺtky vymiešame s cukrom, pridáme olej, vodu, múku s práškom do pečiva a vmiešame sneh z
bielkov. Pečieme na vymastenom plechu s vyšším okrajom pri 180 stupňoch asi 20 minút. Upečené
vychladnuté cesto najskôr potrieme dţemom a polovicou pudingového krému. Na krém poukladáme
piškóty namočené v silnej káve s umom. Na piškóty dáme zvyšok krému a necháme stuhnúť. V mlieku
uvaríme vanilkové pudingy s cukrom. Po vychladnutí postupne vmiešame kyslé smotany. Na vrch dáme
šľahačku a posypeme strúhanou čokoládou alebo kakaom.
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60 rokov organizovaného futbalu v Breze
V dňoch 05. júla a 07. júla 2013 sme si pripomenuli
60 rokov organizovaného futbalu v našej obci. Toto
výročie sme oslávili na ihrisku Pod hájom
futbalovými zápasmi. O kultúrny program medzi
zápasmi sa postaral spevácky súbor Kýčera
a maţoretky. V piatok 05. júla 2013 odohrali naši
dorastenci zápas so svojimi rovesníkmi z MŠK

Námestovo (II. liga), tento zápas prehrali vysoko
0:8. Ďalej nasledoval zápas našich muţov tieţ proti
muţom MŠK Námestovo (III. liga). Naši muţi
taktieţ prehrali výsledkom 0:4. Po odohratí zápasu
sa hráči
a funkcionári MŠK Námestovo
poďakovali za pozvanie, dobrú spoluprácu medzi
klubmi a výborné zorganizovanie osláv.

Žiaci OŠK Breza a žiaci MŠK Námestovo

Program pokračoval v nedeľu 07. júla 2013
zápasom našich ţiakov proti ţiakom MŠK
Námestovo (I.liga), kde naši ţiaci vyhrali 1:0 gólom
T. Bakoša.
O 15.00 nasledoval hlavný bod programu osláv
zápasom, v ktorom sa proti sebe
stretli
Internacionáli
Brezy
a Internacionáli
Československa. Toto stretnutie bolo pre divákov

veľmi atraktívne svojím obsadením a aj tým, ţe ho
moderoval známy slovenský športový komentátor
Mgr. Marcel Merčiak. Zápas skončil výhrou
Internacionálov Československa 5:2, kde víťazné
góly vsietili také hviezdy ako Hunady, Koţlej,
Rusnák,
Porázik
a
Pančík.
Za
našich
Internacionálov skórovali Ľ. Pepucha a M. Hládek.

Internacionáli Breza a Internacionáli Československo
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Po zápase si diváci mohli vychutnať športové
majstrovstvo brankára L. Molnára, ktorého počas
strieľania pokutových kopov nedokázal prekonať
ţiaden brezanský hráč. Futbalová legenda K.
Dobiáš vyhlásil súťaţ v ţonglovaní v sede,
odmenou za úspech v súťaţi bola jeho kniha. Po
ukončení krásneho športového zápolenia sa
uskutočnila recepcia, na ktorej predseda OŠK Breza
p. Stanislav Papajík poďakoval všetkým pozvaným
hosťom, bolo pre nás veľkou cťou privítať také
futbalové osobnosti československého futbalu, sme
im vďační, ţe prijali naše pozvanie a spolu s našimi
futbalistami a fanúšikmi oslávili toto okrúhle
výročie. Prezident Únie ligových klubov p. Dušan

02/2013

Tittel v mene všetkých hostí taktieţ poďakoval za
srdečné privítanie a príjemnú a priateľskú
atmosféru.
Na záver patrí z úst predsedu OŠK Breza vďaka
všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli
k organizácii osláv futbalu v obci, hráčom,
trénerom,
funkcionárom,
divákom,
všetkým sponzorom i ľuďom, ktorí sa starali
o program, organizáciu alebo občerstvenie, hlavne
p. E. Hládekovej za výborne pripravené
podmienky pre našich hráčov a hostí a za prípravu
pohostenia počas celých osláv.
Bc. Stanislav Kormaňák

Volejbal
Dňa 30. júna 2013 sa uskutočnil 12. Ročník
volejbalového turnaja. Celé športové podujatie sa
konalo na multifunkčnom ihrisku pri Základnej
škole. Zúčastnilo sa šesť tímov a to uţ tradične
Levíčatá, Červený kríţ, Konvalinky, Učitelia,
Hyeny, Bar pod Hájom a jeden tím hostí Škareďáci.
Za príjemného počasia sa hralo na dvoch ihriskách
a svoje kvality ukázal kaţdý jeden tím. Prevládala
príjemná športová nálada, ktorá bola spojená
s obrovskou chuťou do hry a samozrejme s
motiváciou
umiestniť
sa
čo

najlepšie. Celkové poradie na posledných dvoch
oceňovaných miestach bolo aţ do konca veľmi
dramatické. Prvenstvo si uţ po tretí krát za sebou
obhájili Levíčatá a boli jednoznačne víťazmi celého
volejbalového turnaja. Prekvapením bol tím Bar
pod hájom, ktorý obsadil druhú priečku a na
krásnom treťom mieste sa umiestnil tím Hyeny.
Deň sa niesol bez pochýb v športovom duchu,
skvelej, priateľskej atmosfére a pestrosť tímových
dresov bola taktieţ neprehliadnuteľná. Uţ teraz sa
kaţdý účastník teší na ďalší rok.
Zuzana Kubicová

Víťazné družstvo v zelených tričkách - Levíčatá
Povolené OZ 12.2.1999 Uzávierka čísla: 30. júna 2013
Zodpovední: Mgr. Emília Hládeková, Ing. Magdaléna Matejčíková, Ing. Veronika Kubašová,
Mária Durčáková, Anton Kolena, Peter Sitárik
Email: breza@orava.sk

