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PRÍLEŽITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA
PREZENTAČNÉ VIANOČNÉ TRHY
Dňa 06. decembra 2014 sa v sále
kultúrneho
domu
uskutočnil
2. ročník „Prezentačných vianočných
trhov“
spojených
s predajom
výrobkov obyvateľov našej obce.
Podujatie spestril svojim vystúpením
aj folklórny krúţok zo ZŠ s MŠ Breza.

Občania sa prezentovali rôznymi
ručne
zhotovenými
výrobkami
a návštevníci si mohli zakúpiť tkané
koberce, háčkované ozdoby, šperky,
dekorované šperkovnice či nádoby,
výrobky z papiera, adventné vence,
zdobené medovníčky a rôzne ručne
robené maličkosti, ktoré skrášlia
príbytky.
Ing. Veronika Kubašová
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SAMOSPRÁVA OBCE
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO KONANÉ DŇA 13.MARCA 2015 PRIJALO UZNESENIA:
č.2) Berie na vedomie - Informácie starostu o prebiehajúcich projektoch
č.3) Schvaľuje – „Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014“
č.4) a) Schvaľuje – „Záverečný účet obce Breza a rozpočtové hospodárenie za rok 2014“
b) Berie na vedomie – „Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014“
č.5) Schvaľuje - Doplnenie členov do obecných komisií
č.6) Berie na vedomie – Čerpanie rozpočtu za rok 2014
č.7) Schvaľuje – Návrh úpravy miestnej komunikácie v časti Pod Záruby a Potôčik
- Zámennou zmluvou
- Kúpnou zmluvou v cene 1,00€ za 1m2
č.8) Schvaľuje - Úpravu platu starostu
č.9) Schvaľuje - Úpravu platu hlavného kontrolóra

„ZEFEKTÍVNENIE A

ROZŠÍRENIE SYSTÉMU SEPAROVANÉHO ZBERU V OBCI

BREZA“

Cieľom projektu bolo na území obce Breza zefektívniť
existujúci systém separovaného zberu komunálneho
odpadu, rozšíriť počet separovaných zloţiek
komunálneho odpadu, vybudovať zberný dvor
a zvýšiť ekologické povedomie u detí a občanov
prostredníctvom propagačných podujatí.
Projekt sa začal realizovať v apríli 2010. 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 priebehu roka 2014 sa zakúpila potrebná
technológia - 6 ks kontajnerov na separovaný
odpad, 1 ks kontajner na elektroodpad, 25 000 ks
plastových vriec, traktor, sklápacia vlečka,
ramenový kontajnerový nosič a šmykom riadený
nakladač. Projekt bol ukončený v decembri 2014.
Celkové náklady na realizáciu projektu dosiahli
265 515,87€ z toho 252 240,08€ bol nenávratný
finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a z fondov
Európskej únie.
Ing. Veronika Kubašová

Oznamujeme občanom, ktorým bol pri kopaní kanalizácie poškodený majetok, aby túto skutočnosť
nahlásili na obecný úrad. Je potrebné uviesť presné číslo parcely pozemku.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Zápis do 1. ročníka na školský rok 2015/2016 sa konal 05. februára 2015

Zápisu sa zúčastnilo
Odklad školskej dochádzky
Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky
Nezaškolení v MŠ
Počet samostatných tried
Počet spojených tried

detí / dievčat
26 /10
3
1
0
1
0

MONITOROVANIE OBJEKTU ZŠ S MŠ BREZA KAMEROVÝM SYSTÉMOM
Objekt ZŠ s MŠ Breza je od 11. marca 2015 monitorovaný kamerovým systémom. Účelom monitorovania je
bezpečnosť a ochrana ţiakov ako aj ochrana majetku školy.
vedenie školy

FOLKLÓRNY KRÚŽOK
V tomto školskom roku začal na našej škole svoju
činnosť folklórny tanečný krúţok pod vedením
Mgr. Viery Podstrelenej. Chlapci aj dievčatá
z 1.stupňa ZŠ sa s radosťou pustili do nacvičovania
tancov, ktoré predstavili pri rôznych príleţitostiach
v obci. Pri vystúpeniach nás doprevádza spevácky
krúţok pod vedením
Mgr. Dagmar
Kormaňákovej a šikovné hudobníčky nás
sprevádzajú
na
harmonike
a husliach.

Folklórny krúžok má za cieľ priblíţiť deťom
tradičnú ľudovú kultúru, cez ľudové piesne a tance
aţ po ľudové tradície a slovesné umenie. Krúţok
má vzbudiť a posilniť u detí záujem o folklór našej
krajiny a vypestovať u nich vzťah k ľudovej hudbe
a tancom, ktoré sú našim kultúrnym dedičstvom a
rozvíjať ich hlasový, hudobný
a pohybový
potenciál.
Mgr. Viera Podstrelená
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ČERVENÝ KRÍŽ JE

NAJSTARŠEJ HUMANITÁRNA ORGANIZÁCIA NA SVETE

Červený kríţ je národná spoločnosť, ktorá
organizuje rôzne podujatia a aktivity, ktorých
cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti
o dôleţitosti laickej prvej pomoci ako aj darcovstve
krvi. Darovať najvzácnejšiu tekutinu – svoju krv,
nedokáţe kaţdý.
ČK je podporovaný asi len 12 % od štátu a ostatné
sú vlastné zdroje - získané financie (z členských
známok, zo školení, zbierky), niekedy nestačia
pokryť všetky aktivity a podporovanie rôznych
zraniteľných skupín. Veď všetky prostriedky, ktoré
získa idú tam, kde je to nevyhnutné, všetko má
dvojitý efekt. Prvým a krátkodobým je vyzbieraná
suma a druhým a to dôleţitejším je výchova
obyvateľov podať poskytovanú pomoc cez
humanitné organizácie akou je ČK.
Aj v našej obci Miestny spolok funguje od roku
1974. Má 137 členov, ktorí podporujú šírenie
princípov červeného kríţa.

Dňa 06. marca 2015 sa konalo výročné
zhromaţdenie, spojené s fašiangovým posedením
s členmi aj s nečlenmi miestneho spolku. Na
zhromaţdení predseda informoval o aktivitách ČK.
Poďakoval sa členkám pri príleţitosti ţivotného
jubilea, členke za výučbu detí v MŠ a darcom krvi,
obecnému úradu, ZŠ s MŠ za výbornú spoluprácu
a všetkým, ktorí podporujú miestny spolok.
Upozornil na hodinu venovanú zdraviu- či uţ ide
o opätovné meranie krvného tlaku, ale aj rady,
pomoci, ktoré Vás budú zaujímať a to vţdy
posledný pondelok v mesiaci na obecnom úrade od
15,00 - 16,00 hod. Na záver predseda poprial veľa
dobrých skutkov, ktoré sami vykonávate, alebo
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k nim nabádate a povzbudzujete iných a to Vám
dodáva pozitívnu energiu, ktorú kaţdý potrebuje
na vykonávanie svojej práce.

Toto posedenie bolo spríjemnené programom.
Predstavili sa nám maţoretky svojou choreografiou
pod vedením Ing. Veroniky Kubašovej a Eleny
Hládekovej. Deti zo ZŠ s MŠ si pripravili folklórne
tance a piesne pod vedením Mgr. Viery
Podstrelenej a Mgr. Dagmar Kormaňákovej, so
spevom im pomáhal aj ľudový súbor Kýčera, na
husliach zahrala Eva Sitáriková, na harmonike
Vladimír Dudášik, druţstvo karate klubu Trstená Michal Kolena, Emka Kolenová, Emka Mudroňová,
Michael Matejčík predviedli Kata. Prvú pomoc na
fingovaných poraneniach nám predviedlo druţstvo
mladších ţiakov – Ingrid Švajčíková, Darina

Kormaňáková a František Švajčík, ktoré vlani
získalo na súťaţi druţstiev PP v Dolnom Kubíne
1. miesto. A nakoniec sa členovia súboru P.M.
Sneţnej Breza postarali o ďalšiu zábavu svojim
repertoárom. Chutné šišky a domáci chlieb nám
upiekli p. Ţofia Špigútová a Janka Betíková. Ešte
raz veľké ďakujem všetkým za pomoc a podporu.
Predseda MsČK
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POSLANECKÝ PLES
Poslanecký ples sa v sále kultúrneho domu
uskutočnil 31. januára 2015. Ples tradične otvoril
starosta
svojím
príhovorom,
po
ktorom
nasledovalo vystúpenie maţoretiek. Program
pokračoval vystúpením detského tanečného páru –
Jaroslava Jurigu a Niny Miškovčíkovej, ktorý

predviedol ukáţky štandardných ale aj latinskoamerických
tancov.
Po
nich
nasledovalo
vystúpenie folklórneho krúţku zo ŢS s MŠ Breza.
Ples ďalej pokračoval výbornou tanečnou zábavou.
K dobrej atmosfére prispeli aj sponzori bohatou
tombolou.
Ing. Veronika Kubašová

DEŇ ZEME
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa
kaţdoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je
ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa
konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca,
a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o
ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí
na dopady ničenia ţivotného prostredia, a
rozvíjajúcu sa diskusiu o moţných riešeniach.
História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969,
keď predovšetkým John McConnell začal volať po
vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci
týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme. Prvý Deň
Zeme bol oslávený v San Franciscu. Kampaň s
týmto sviatkom spojená, si kládla za cieľ predniesť
otázku ekológie do politických kruhov. Cieľom
bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať
odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto
akcia mala veľký ohlas práve medzi študentmi. Pre
prvú oslavu dňa 22. apríla 1970 bol, zrejme
nevedome, vybraný deň 100. narodenín Vladimíra
Iľjiča Lenina.

OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971).
V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a
22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme.
V obci sa taktieţ snaţíme o separovanie. Kaţdý
mesiac, v prvú stredu v mesiaci sa zbierajú plasty
a sklo spred domov. Niekoľkokrát do roka sa
organizuje zber obnoseného šatstva a taktieţ sa
kontajner na obnosené šatstvo nachádza pri
predajni Jednoty. Pri obecnom úrade sa nachádzajú
kontajnery
na
separovaný
odpad.
Zber
elektroodpadu sa organizuje 2 krát do roka, pričom
je moţnosť odovzdať elektroodpad kedykoľvek
počas pracovných dní na obecnom úrade, kde sa
uskladní v špeciálnom kontajneri. Zber papiera je
organizovaný školou a taktieţ sa kontajner na
papier nachádza pri predajni Jednota.
Zber papiera v škole bude prebiehať počas
posledného aprílového týždňa v dňoch 2930.apríla. Papier sa odovzdáva zabalený,
previazaný alebo v krabiciach.
Ing. Veronika Kubašová
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Manželstvo uzavreli...
♥ 07.02.2015 ♥
Simona Vnučáková a Ing. Miloš Kormaňák
♥ 14.02.2015 ♥
Tatiana Brišová a Tibor Verníček
♥ 14.02.2015 ♥
Daniela Maxová a Jozef Pišala

ODIŠLI

OD NÁS...

Romaňák František
* 18.03.1934
† 29.12.2014
Michaligová Mária
* 24.12.1912
†09.03.2015
Šimulčík Jaroslav
* 22.11.1942
†22.03.2015
Podstrelený Anton
* 17.03.1953
†26.03.2015

...ODPOČINUTIE

VEČNÉ DAJ IM

25-VÝROČIE

PANE.

KRONIKA
JUBILANTI
60 rokov
Mušáková Helena
Bakošová Jiřina
Pelda Stanislav
Papajíková Mária
65 rokov
Naništa Štefan
70 rokov
Vnučák Milan
75 rokov
Nodţák Ondrej
Parišková Justina
Štajerová Helena

SOBÁŠA

Miroslav Kubica a Anna rod. Müllerová
Milan Betík a Jana rod.Puková

85 rokov
Matejčíková Helena

PRIŠLI

MEDZI NÁS

Greňová Bianka
23.11.2014
Kolena Pavol
29.11.2014
Bakošová Zuzana
08.12.2014
Boldovjak Benjamín
22.12.2014
Náčin Alex
03.01.2015
Hrčkuľák Samuel
12.01.2015
Štefanigová Natália
10.02.2015
Podstrelená Barbora
12.02.2015
Nodţák Jozef
16.02.2015
Meško Miloš
26.03.2015

PRÁZDNY KOLÁČ
Suroviny: 500 g múka hladká , 30 g čerstvé droţdie, 1 ČL kryštálový cukor, 350 ml vlaţné mlieko, 2 ks
ţĺtka, 90 g práškový cukor, 90 g rozpustené maslo
Postup: Do misy preosejeme múku, do jamky v múke rozdrobíme droţdie, posypeme ho cukrom,
zalejeme 100 ml vlaţného mlieka, povrch mlieka posypeme múkou, prikryjeme misu čistou utierkou
a necháme na teple vykysnúť kvások - 20 minút. Pridáme dve vaječné ţĺtka a zvyšok vlaţného mlieka
po troškách, všetko spolu miesime rukami aţ dovtedy, kým sa všetko spojí, potom pridáme rozpustené
maslo. Cesto vymiesime na polotuhé, hladké, lesklé, pruţné, nelepivé cesto. Vytvarujeme z cesta
bochník, ktorý prikryjeme čistou utierkou, necháme ho na teple vykysnúť na dvojnásobný objem – asi 1
hodinu. Vykysnuté cesto dáme na jemne pomúčenú dosku a len zľahka rukami vytvarujeme valec,
ostrým noţom rozdelíme na 3 rovnaké časti, z ktorých spravíme šúľky len ľahkým potriasaním
a naťahovaním do dĺţky, na hornom konci ich spojíme a spletieme ich do vrkoča, ktorý vloţíme do
stredu pekáča vystlaného papierom na pečenie, prikryjeme vrkoč čistou utierkou a necháme ho na
teple znovu vykysnúť do dvojnásobného objemu – asi 1 hodinu. Pred vloţením do rúry koláč potrieme
rozšľahaným vaječným ţĺtkom, pečieme ho v rúre pri teplote 180 °C 40 minút, necháme ho chladnúť na
mrieţke. Podávame ešte vlaţný.
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ŠPORTOVÉ OKIENKO
ZIMNÁ PRÍPRAVA NAŠICH FUTBALISTOV

Prípravu na jarnú časť futbalového ročníka 2014/2015 odštartovali
naši muţi na futbalovom turnaji v Mútnom, kde obsadili tretie miesto
v konkurencii siedmich druţstiev. Ďalšiu časť prípravy tvorili zápasy
na umelej tráve v Námestove s týmito výsledkami:
OŠK Breza–TJ Slovan Vavrečka 2:2 góly: Milan Juriga, Jozef Volček
OŠK Breza–Námestovo ,,U17“ 2:5 góly: Jozef Volček, Miloš Kormaňák
OŠK Breza–OŠK Lokca 4:1 góly: Michal Kormaňák, Jozef Volček, Peter
Svetlák, Andrej Juriga
OŠK Breza–OŠK Sihelné 4:3 góly: Milan Juriga 2, Michal Kormaňák, vlastný

Dorastenci odohrali prípravný zápas na umelej tráve v Námestove
s rovesníkmi z Lokce, v ktorom prehrali 2 : 4. Taktieţ absolvovali
Brezanskú futsalovú miniligu s druţstvom FC Slza.
Starší ţiaci sa zúčastnili na turnaji v Zákamennom v športovej hale,
kde v konkurencii piatich druţstiev obsadili konečné tretie miesto.
Ţiaci boli aj účastníkmi Brezanskej futsalovej miniligy, kde tvorili
druţstvo pod názvom Kolumbia.
Aj naši mladší ţiaci absolvovali turnaj v Zákamennom, kde obsadili
tretie miesto.
Milan Juriga (v ţltom drese), šiestu sezónu najlepší strelec OŠK Breza, v jesennej časti sezóny 2014/2015
zaznamenal 14 gólov .
Bc. Stanislav Kormaňák

BREZANSKÁ FUTSALOVÁ MINILIGA 2014/2015
Počas zimnej futbalovej prestávky sa vo viacúčelovej
hale ZŠ s MŠ Breza uskutočnil 4. ročník futsalovej
miniligy. Do súťaţe sa prihlásilo sedem druţstiev, z
toho z okolitých obcí boli druţstvá z Krušetnice, z
Lomnej a zo Zákamenného. Počas súťaţe sa všetci
hráči snaţili podávať čo najlepšie výkony a hlavne
hrali všetci fair-play, na čo dohliadal hlavný
rozhodca p. Dominik Romaňák.
O prvé miesto v tabuľke aţ do predposledného kola
bojovali
dve
druţstvá
Real
a
Rakyta
Lomná. Vyrovnanejšiu formu si udrţalo druţstvo
Real, ktoré zaslúţene po prvýkrát získalo víťaznú
trofej.
Bc. Stanislav Kormaňák
Konečná tabuľka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klub
Real
Rakyta Lomná
Autodiely
Costarica
Kouďáci
FC Slza
Kolumbia

Z
12
12
12
12
12
12
12

V
10
9
7
5
5
4
1

R
0
1
0
0
0
1
0

P
2
2
5
7
7
7
11

Skóre
179 : 98
171 : 81
129 : 82
121 : 104
103 : 138
117 : 125
60 : 255

Body
30
28
21
15
15
13
3
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ZIMNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
Dňa 03. januára 2015 sa uskutočnil 16.ročník
zimného futbalového turnaja o Putovný pohár
starostu obce. Zúčastnilo sa ho sedem druţstiev.
Najlepšie si počínali muţstvá Costa-Rica
a Mirutomi, keď obaja získali po 13 bodov.
Celkovým víťazom sa vďaka lepšiemu skóre stalo
muţstvo Costa-Rica. Poďakovanie za organizáciu
turnaja si zaslúţia: Peter Sitárik, Ing. Ladislav
Matejčík, Stanislav Kormaňák ml. a Elena
Hládeková.

Costa-Rica
Mirutomi
Rakyta Lomná
Bamas
Real
FC Slza
Oskarka

Konečná tabuľka:
1. Costa-Rica
2. Mirutomi
3. Rakyta Lomná
4. Bamas
5. Real
6. FC Slza
7. Oskarka

13 b.
13 b.
10 b.
6b
6 b.
5 b.
3 b.

Costa-Rica

Mirutomi

R. Lomná

Bamas

Real

FC Slza

X
1:3
0:1
1:5
2:1
0:3
3:3

3:1
X
0:1
0:2
0:3
0:0
0:3

1:0
1:0
X
1:1
0:1
0:2
0:2

5:1
2:0
1:1
X
0:0
0:3
0:0

1:2
3:0
1:0
0:0
X
1:1
1:1

3:0
0:0
2:0
3:0
1:1
X
0:2

16-7
10-3
6-3
5-8
4-7
3-9
4-11

Oskarka

3:3
3:0
2:0
0:0
1:1
2:0
X

STOLNÝ TENIS ROK 2014-2015
Oddiel stolného tenisu v sezóne 2014-2015 prihlásil do súťaţe dve druţstvá, v 5.lige druţstvo „A“ a v 8.lige
druţstvo „B“. Druţstvo „A“ skončilo účinkovanie v 5.lige na 9. mieste o úspech sa zaslúţili Jozef Betík, Igor
Matejčík, Zdenko Nodţák, Patrik Hladek, Martin Durčák a Jozef Hladek. Druţstvo „B“, obsadilo v 8.lige
konečné 5. miesto. Nastupovalo v zostave : Zdenko Nodţák, Jozef Hladek, Jozef Kubaš, Adam Matejčík, Milan
Juriga, František Betík, Tomáš Romaňák, Dávid Romaňák a Ladislav Hladek. Tréningy sa uskutočňovali v sále
kultúrneho domu v utorok a štvrtok. Tréningov sa zúčastňovali ţiaci aj ostatné vekové kategórie.
Oddiel na záver roka 2014 usporiadal Vianočný turnaj v kategóriách ţiaci, štvorhry, neregistrovaní a turnaj
v Mútnom registrovaných.
Na záver by sme chceli poďakovať Obecnému zastupiteľstvu
a majstrovské zápasy v kultúrnom dome a sponzorom turnajov.

za poskytnutie priestorov

na tréningy

výbor Stolného tenisu

VIANOČNÝ TURNAJ 2014

VIANOČNÝ TURNAJ V MÚTNOM 2014

Na záver roka stolno-tenisový oddiel usporiadal
34. ročník Vianočného turnaja neregistrovaných
hráčov. Víťazi jednotlivých kategórií: ţiaci - Anton
Kolena, neregistrovaní do 40 rokov - Ján Romaňák,
neregistrovaní nad 40 rokov - Ladislav Hladek
a štvorhra - Milan Betík a Miroslav Verníček.

Dňa 28. decembra 2014 sa oddiel stolného tenisu
zúčastnil 19. ročníka Vianočného turnaja MutnéBreza. V kategórii dvojhra skončil Patrik Hládek na
1. mieste a Jozef Betík na 4. mieste. V kategórii
štvorhry sa na 1. mieste umiestnili Patrik Hládek a
Martin Durčák a na 3. mieste Jozef Betík a Igor
Matejčík.

Veľká vďaka patrí aj sponzorom: Dopstav Breza,
Bamas Breza, Elena Hládeková bar Pod hájom,
Mirutomi Fafejta, Obecný úrad Breza, Oskarka
Breza.
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SILVESTROVSKY PRECHOD BREZANSKÝM CHOTÁROM
V stredu 31. decembra 2014 sa uskutočnil 8. ročník
Silvestrovského prechodu Brezanským chotárom.
Všetkých 60 účastníkov, hneď z rána privítala pravá
Oravská zima, keď teplomer v čase odchodu o 9:00 hod.
ukazoval -16°C. Aj napriek tomu vládla medzi
všetkými zúčastnenými výborná nálada. Štart bol pri
obecnom úrade v Breze v nadmorskej výške 650 m.n.m.
a najvyšší bod pochodu bol vo výške 1040 m. n. m.
Celková dĺţka trasy bola cca 14 km. Po prechode
obecných Polian si všetci oddýchli pri ohníku a
opečenej klobáse alebo slaninke. Po príchode do sály obecného úradu uţ na všetkých čakala výborná
kapustnica a posedenie pri varenom vínku. O zábavu sa postaral harmonikár Joţko Kubolek. Za organizáciu
patrí poďakovanie Petrovi Sitárikovi a Obecnému úradu, ktorá finančne na túto akciu prispela.
Peter Sitárik

8. ROČNÍK BREZANSKEJ STOPY
V nedeľu 22. februára 2015 sa v Breze uskutočnil 8.ročník
preteku v behu na lyţiach Brezanská stopa o putovný pohár
starostu obce. Súťaţilo sa voľnou technikou a celkovým
víťazom sa stal Jozef Madleňák z Oravskej Jasenice, na
druhom mieste skončil Peter Sitárik z Brezy a tretí bol Jaroslav
Genšor z Námestova. Preteku sa zúčastnil aj Leonard Fúra z
Oravského Podzámku, ktorý presne v deň preteku oslávil
svoje 80 narodeniny. Svojím výkonom všetkým ukázal, ţe aj v
takom vysokom veku má stále chuť športovať a porovnávať sa
s oveľa mladšími pretekármi.
Sponzori: ECHO Breza, Obecný úrad Breza, Juraj Maxa,
Sitárik Peter, Reštaurácia – bar Pod Hájom, Anton Náčin.
Poďakovanie patrí učiteľskému zboru ZŠ Breza a všetkým
dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri organizácii preteku.
Peter Sitárik

ZIMNÁ SEZÓNA
Okrem biatlonu sa v dňoch 28. - 29. decembra 2014
Peter Sitárik zúčastnil pretekov v behu na lyţiach Memoriál 24 padlých hrdinov SNP v Gerlachove. V
prvý deň absolvovali na skrátených okruhoch na
Štrbskom Plese klasickú 10 km trať a v pondelok sa
postavil na štart voľnej desiatky. V oboch
pretekoch obsadil 9. miesto, ale voľným štýlom
skončil spomedzi Slovákov na peknom 4. mieste. V
sobotu 10. januára sa na tratiach v Rakúskom St.
Jakobe konalo I. kolo Slovenského pohára v
zimnom triatlone. Peter Sitárik, ktorý po veľmi
dobrom výkone (6 km beh, 8 km bicykel, 8 km beh
na lyţiach) vo svojej kategórii 45-50 roč. triumfoval.
Celkovo (všetky kategórie) skončil na 10. mieste a
spomedzi Slovákov na 6. mieste.

V dňoch 17. - 18. januára 2015 sa Peter Sitárik
zúčastnil zimných duatlonových pretekov Slovak
Winter MTB & Running Trophy v Bratislave. V
sobotu bol na programe beh v okolí Ţeleznej
Studienky. Peter v rámci kombinovaného preteku
(beh + bicykel) odbehol trať dlhú 9,7 km, kde
skončil na veľmi dobrom 5. mieste. V nedeľu
absolvoval cyklomaratón o dĺţke 29 km, kde vo
svojej kategórii 40 - 49 roč. skončil spomedzi 90
štartujúcich na peknom 13. mieste. V kombinácii
(hodnotili sa všetky kategórie dohromady)
napokon obsadil pekné 13. miesto, ale v rámci
"veteránov" skončil na výbornom 3. mieste.
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BIELA STOPA SNP
V dňoch 31. januára a 01. februára 2015 sa na Skalke pri Kremnici konal 42. ročník Bielej stopy SNP. Súťaţe sa
zúčastnil "veterán" Peter Sitárik, ktorý v sobotných pretekoch voľnou technikou na trati 24 km skončil na
19. mieste celkovo a vo svojej kategórii obsadil výborné 4. miesto so stratou iba 17 sekúnd na bronzový
stupienok. V nedeľných pretekoch klasickou technikou na 30 km skončil celkovo na 22. mieste a vo svojej
kategórii vybojoval pekné 6. miesto.
V rovnaký deň sa na Králikoch konali M-SR v zimnom
triatlone. Peter Sitárik na trati o celkovej dĺţke 27 km
vybojoval po veľmi dobrom výkone napokon svoj
prvý tohtoročný titul Majstra Slovenska.
V sobotu 14. februára 2015 sa v Dolnom Kubíne konalo
ďalšie kolo Slovenského pohára v zimnom triatlone.
Súťaţilo sa na trati: 6km beh + 8km bicykel + 8km beh
na lyţiach. Peter Sitárik si opäť počínal veľmi dobre,
keď spomedzi všetkých účastníkov skončil na piatom
mieste a svoju kategóriu V1 (40-49 roč.) s prehľadom
vyhral.
III. A IV. KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA V BEHU NA
LYŽIACH - SKALKA
V sobotu 24. januára 2015 sa na Skalke pri Kremnici
konali preteky Slovenského pohára v behu na lyţiach.
V kategórii staršie ţiačky si naše dievčatá vybojovali
tieto umiestnenia: 5. Aneţka Smarkoňová, 8. Adela
Durčáková, 9. Diana Matysová, 15. Lucia Belicajová. V
kategórii starší ţiaci skončil Michal Sitárik na 6.mieste.
V kategórii veteránov Peter Sitárik po dobrom výkone
vybojoval pekné 5. miesto.
Peter Sitárik

PLÁNOVANÉ AKCIE V OBCI NA ROK 2015
V roku 2015 sa v obci uskutočnia tieto akcie:
-

Deň matiek
Deň rodiny
Uvítanie detí
Turistický výstup
Rodinná zemiaková placka
Stretnutie dôchodcov
Prezentačné vianočné trhy

03. mája 2015
14. júna 2015
01. septembra 2015
september 2015
26. septembra 2015
október 2015
december 2015

Dátumy akcií sú orientačné.
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