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PRÍLEŢITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA

Vianočné
sviatky
plné
láskavosti,
porozumenia, spokojnosti a srdečnosti máme
zafixované my starší a radi toto posolstvo
odovzdávame zase našim deťom. Nech čistá
krása a úprimnosť sprevádzajúca vianočné
sviatky pretrvá aj v ďalších generáciách. Lebo
človek potrebuje k ţivotu tak málo,
nepotrebuje len najnovšie výdobytky vedy a
technického pokroku, ale ukazuje sa, ţe najviac
potrebuje
práve
lásku,
dobrotivosť,
pochopenie a vľúdnosť. Dôleţitý je pocit, ţe
máte v blízkosti seba spriazneného človeka,
ktorý vám rozumie, a vie a chce, vám pomôcť.
Vianoce ako symbol čarovných chvíľ
prenášajúcich sa z generácie na generáciu
opantali naše duše. Na jagajúci sa stromček,
štedrovečernú večeru a okamihy čarovných
pocitov, ktoré sa nedajú ničím nahradiť, sa
tešíme všetci. Najviac naše deti, pre ktoré má
vianočný čas osobitné kúzlo. Je to čas
očakávania, čas rozprávok, blízkosti rodičov,
dobrôt a darčekov. Darujme im všetko čo
môţeme - hlavne však lásku a pocit domova.
V domovoch rozvoniava vianočné pečivo,
škorica a vanilka, ihličie a v týchto chvíľach
máme jedinečnú príleţitosť všetko to krásne,
čo sprevádza Vianoce, odovzdať svojim
blízkym a často i ľuďom neznámym. Máme
príleţitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa
rok, prehodnotiť skutky vykonané i nesplnené
sľuby.
Na
to
všetko
sú
Vianoce.

Ţelám vám nielen v svojom mene, ale aj v
mene obecného zastupiteľstva príjemné
vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a
spokojnosti. Preţite ich v zdraví a šťastí spolu
so svojimi blízkymi. Prajem vám aj úspešný
vstup do nového roka, nech vás počas neho
sprevádza zdravie. Prajem Vám vnútornú silu,
stály zmysel pre radosť z malých i veľkých
vecí ţivota. Veľa ţivotnej iskry, lásky a
potešenia z najbliţších a ľudí blízkych Vášmu
srdcu.

Prajem vám všetkým nádherné Vianoce, pokoj
v duši, ktorý nech sa udrţí po celý budúci rok.
starosta obce Breza
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa 26.septembra 2011
starosta informoval o:
 projekte „Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ
Breza“.
V projekte vznikli aj ďalšie
neoprávnené náklady vo výške cca 88 000,00 €,
ktoré musí obec ešte uhradiť z vlastných
finančných prostriedkov. Na stavbu bolo uţ
vydané aj kolaudačné rozhodnutie, takţe obec
môţe
podať
na
Ministerstvo
pôdohospodárstva,
ţivotného
prostredia
a regionálneho rozvoja SR ţiadosť o záverečnú
platbu na refundáciu faktúr.
 projekte „Zmena palivovej základne v objekte ZŠ
v obci Breza s napojením MŠ na obnoviteľný zdroj –
biomasu“. Na Ministerstve ţivotného prostredia
SR, bola podaná ţiadosť o platbu formou
predfinancovania vo výške 663 811,40 €, kde
obec spolufinancuje 5%, čo predstavuje sumu
33 351,89 €.
 verejnom obstarávaní na projekt „Zefektívnenie
a rozšírenie systému separovaného zberu v obci
Breza“, ktoré je na kontrole na Ministerstve
ţivotného prostredia SR.
 projekte „Spoluprácou obcí Breza a Pcim k
upevňovaniu
a rozšíreniu
vzťahov
našich
obyvateľov“. Projekt sa realizuje v období od
júna 2011 do konca januára 2012. V mesiaci
september sa uskutočnil výmenný pobyt detí.
Prvý deň bol zameraný na športové aktivity,
druhý na kultúrno-spoločenské a tretí na
spoznávanie regiónu. Na pobyt pricestovalo 45

poľských detí. Na tomto projekte sa zúčastnilo
aj 45 detí zo Slovenska.
 úprave autobusovej zastávky, kde sa poloţila
zámková dlaţba a vymenili plechy, ktoré nám
poskytla firma BLACHOTRAPEZ, Námestovo.
 výzve
na
podanie
projektov
na
Environmentálny fond do 31.10.2011.
 podanej ţiadosti na Oravskú vodárenskú
spoločnosť, Dolný Kubín na rekonštrukciu
vodovodu v uliciach Košár II a Lán.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
 úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2011 na strane
príjmov a na strane výdajov o sumu 258 815 €
z dôvodov prijatých dotácií, poplatkov za
sluţby a prijatého bankového úveru.
 predaj pozemku v katastrálnom území obce
Breza Vladimírovi Dudášikovi, bytom Breza
316, parcelu č.254/6 o výmere 40 m2, parcelu
č.254/7 o výmere 38 m2 a parcelu č.255/3
o výmere 65 m2 podľa znaleckého posudku
č.16/2011 za cenu 510 € a 85 € za vypracovanie
znaleckého posudku, čo spolu činí 595 €
z dôvodu výstavby rodinného domu.
 členov školskej rady na 4-ročné obdobie:
Mgr.Emília Hládeková, Jozef Volček, Elena
Hládeková
a
Stanislav
Kormaňák.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa 16.decembra 2011
starosta informoval o:
 „Projekte revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodní SR 2011 v k. ú. obce Breza“,
projekt je podaný na Úrade Vlády SR,
Bratislava. Finančné prostriedky na tento
projekt predstavujú sumu 20 000 €. Finančné
prostriedky sú účelovo určené na vybudovanie
drevených zrubových stupňov, nádrţe a na

mzdové a ostatné náklady. Obec Breza uţ
podpísala zmluvu s Úradom Vlády SR,
Bratislava, takţe finančné prostriedky by sa
mali pripísať na bankový účet obce do konca
decembra 2011. Projekt má byť ukončený
v mesiaci marec 2012.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
 úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2011
 Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce BREZA č. 2/2008 o výške
príspevkov v MŠ, ŠK a ŠJ.
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 obce
Breza
o miestnych
daniach
a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
 návrh rozpočtu na rok 2012–2014 a programový
rozpočet na rok 2012.
 určenie ceny na ocenenie obecných pozemkov
podľa
určeného
sadzobníka
daní
z nehnuteľností.
 predaj pozemku v katastrálnom území obce
Breza Vladimírovi Dudášikovi, bytom Breza
316, parcelu č.254/6 o výmere 28 m2, parcelu
č.254/7 o výmere 49 m2 a parcelu č.255/3
o výmere 65 m2 podľa znaleckého posudku
č.16/2011 za cenu 510 € a 85 € za vypracovanie
znaleckého posudku, čo spolu činí 595 €
z dôvodu výstavby rodinného domu.
 inventarizačnú komisiu v zloţení: Stanislav
Kormaňák, Anton Kolena a Mgr. Emília
Hládeková.

04/2011

 vyuţívanie viacúčelovej miestnosti v budove
Základnej školy s materskou školu Breza v cene
5 €/hod v pracovných dňoch a 6 €/hod
v sobotu, v nedeľu, v dňoch štátnych sviatkov
a v dňoch pracovného pokoja.
 preklenovací úver na zaplatenie faktúr v rámci
projektu „Zmena palivovej základne v objekte ZŠ
v obci Breza s napojením MŠ na obnoviteľný zdroj –
biomasu“ vo výške 86 000 €.
Obecné zastupiteľstvo ruší:
 predaj pozemku v katastrálnom území obce
Breza Vladimírovi Dudášikovi, bytom Breza
316, parcelu č.254/6 o výmere 40 m2, parcelu
č.254/7 o výmere 38 m2 a parcelu č.255/3
o výmere 65 m2 podľa znaleckého posudku
č.16/2011 za cenu 510 € a 85 € za vypracovanie
znaleckého posudku, čo spolu činí 595 €
z dôvodu výstavby rodinného domu.
Obecné zastupiteľstvo navrhuje:


Školskej rade nasledovné maximálne počty detí
v triede od roku 2012 v :
o Materskej škole: 30 detí
o Základnej škole:

stupeň 1.-4. ročník: 25 ţiakov
stupeň 5.-9. ročník: 30 ţiakov

POZVÁNKA
Obecné zastupiteľstvo v Breze Vás pozýva na poslanecký ples,
ktorý sa bude konať 18.februára 2012.
Vstupenky budú v predaji na obecnom úrade.

UPOZORNENIE
Nastalo zimné obdobie, upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, aby vozidlá parkovali vo
dvoroch a nie na miestnej komunikácii. V prípade nesprávneho parkovania nebude moţné
zabezpečiť odhŕňanie snehu, aby nedošlo k poškodeniu vozidla.
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ŠKOLA NIELEN TRADIČNE
Aj v školskom roku 2011/2012 pokračujeme v našej
predstave o škole, jej filozofii, o tom, čo chceme
vytvoriť a aký vzdelávací program ponúkame.
Našou víziou ostáva výchova dobrého a múdreho
človeka, schopného presadiť sa a aktívne sa zapojiť
do ţivota v spoločnosti. Vzdelávanie sa snaţíme
spríjemniť, o čom svedčia akcie, ktoré na škole
realizujeme.
Tento rok boli vynikajúci ţiaci našej školy, vybraní
za odmenu, do Banskej Bystrice na Festival vedy,
inak aj Noc výskumníkov. Je to v poradí uţ siedmy
ročník v rámci Európy. Slovensko sa do tejto
iniciatívy zapojilo po piaty krát. Aj vďaka
sponzorovi sa naša škola mohla tejto vydarenej
akcie prvý krát zúčastniť a naši ţiaci vidieť, naučiť
sa a zaţiť niečo nové.
Ďalšou aktivitou Medzinárodný deň školských
kniţníc. Na našej škole prebehol tento deň 27.10.
Pripravila ho p. Mgr. Mušáková H. a triedni
učitelia. V priebehu mesiaca si kaţdá trieda čítala
spoločne vybranú knihu a potom, v tento deň,
výtvarne spracovali jej obsah, pozreli si film
Pinokio, tvorili leporelo, hrali divadielko.

Pri príleţitosti Svetového dňa jablka sa v týţdni od
17.10. aţ 21.10. uskutočnil na ročníkoch 1.- 4.
„Jablkový deň “. Na tento deň sa dobre pripravili aj
deti a ich triedni učitelia. Kaţdý priniesol do školy
najkrajšie jabĺčka zo svojej záhradky, z ktorých
potom robili čudesné postavičky, jabĺčkové sladké
dobroty, krájali a sušili ich.
Počas vyučovania sme si pripomenuli mimoriadny
význam kaţdodennej konzumácie jabĺk na ľudský
organizmus. Riešili sme jablkové príklady, slovné
úlohy a rozprávali „jablkové príbehy“. V triedach
sme si vyhodnotili " Miss najkrajšie jabĺčko".
Vianočné dielne sú u ţiakov našej školy veľmi
obľúbené. Počas vyučovacieho procesu v tento deň
sa ţiaci hrajú, pripravujú vianočné ozdoby, pečivo,
vence, darčeky, ... . Ani nevnímajú to, ţe popri tom
plnia výchovno-vzdelávací ciele.
Radi vyuţívame takéto netradičné formy a metódy
vyučovania. Našim hlavným zámerom je podnietiť
u ţiakov záujem o tradície, pochopiť rituály ľudí
dávnych čias, vyskúšať si pečenie perníkov, výrobu
adventných vencov... .
Bliţšie informácie o aktivitách a akciách našej školy
ako aj fotograficky zachytené momenty z týchto
aktivít nájdete na http://zsbreza.edupage.sk/.
vedenie školy

Základná škola s materskou školou Breza Vás srdečne pozýva na
RODIČOVSKÝ PLES
Dátum : 14.01.2012
Miesto: Kultúrny dom Breza
Začiatok : 19.00 hod.
Cena vstupenky: 25 €
V prípade záujmu o vstupenku sa kontaktujte na t. č. 0435576221
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Občianske zdruţenie ECHO Breza, ako nezisková
organizácia, touto cestou ďakuje všetkým, ktorí
v roku 2011 formou 2% dane podporili toto
zdruţenie, ktoré vyuţíva získané prostriedky na
podporu kultúrnych, športových a výchovných
podujatí v našej obci. Zvlášť by sme sa chceli
poďakovať rodákovi z Brezy, Ing. Miroslavovi
Betíkovi, ktorý podporil naše zdruţenie najväčšou
finančnou čiastkou. Od neho získané financie sa
vţdy pouţili na rozvoj mládeţníckeho športu
v Breze.
Zdruţenie bolo zaloţené v roku 2003 a podporilo
finančne nemálo podujatí. Napríklad podujatia
organizované základnou školou: - vianočné dielne,
Milionár, Slávici na ulici, výučba práce s počítačom
pre dospelých, nákup výukového modelu KPR pre
poskytovanie prvej pomoci, vyučovacia kocka,
vybavenie lekárničiek,...

VÝSTUP

NA

BABIU

04/2011

Podujatia organizované športovým klubom: beţecké lyţovanie, tréningový automat na stolný
tenis, volejbalový turnaj, účasť vo finále
celoslovenskej súťaţe Góóól,...
Samostatné podujatia: detské diskotéky, turistické
výstupy, nácviky a vybavenie súboru maţoretiek
/čiţmičky, kostýmy, paličky,../
V spolupráci s obcou: - Deň detí, Deň matiek,
darčeky pre dôchodcov, Deň otcov, Rodinná
zemiaková placka.
Okrem týchto finančných príspevkov sa nezaobídu
spoločenské
akcie
v obci
bez
členov
a sympatizantov ECHA, ktorí pomáhajú s ich
zabezpečením vo svojom voľnom čase a bezplatne.
Osobitne by sme chceli poďakovať starostovi
obce, na ktorého podnet sa zdruţenie zaloţilo
a funguje pod jeho záštitou. A pani Elene
Hládekovej, ktorá bez nároku na finančnú odmenu
poskytuje svoje prenajaté priestory a materiál
potrebný pri organizovaní akcií.

HORU

predseda OZ ECHO

Dňa 24.9.2011 sme uskutočnili výstup na Babiu horu pod záštitou Echa Breza. 35 turistov v nádhernom
jesennom počasí zdolalo vrchol Babej hory. Pre všetkých nás to bol úţasný záţitok. Pohľad na scenériu
prírody z vrcholu, stretnutie s mnoţstvom turistov aj z Poľska a zápis do turistickej knihy v nás zanechal
nezabudnuteľný pocit radosti a spokojnosti. Najmladšou účastníčkou výstupu bola Emka Kolenová
a najstaršou Terézia Kormaňáková.
M.M.
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PRIPRAVUJEME

DAR

NIELEN PRÍBYTKY,

ALE AJ SRDCIA

Táto príhoda sa stala pred niekoľkými rokmi, keď
otec zbil svoju 5-ročnú dcérku, pretoţe stratila
nejakú vec neveľkej hodnoty. Bol čas Vianoc a
dievčatko prinieslo otcovi darček a vraví mu:
„Ocko, toto je pre Teba!“ Otec bol viditeľne v
rozpakoch, ale jeho podráţdenosť ešte vzrástla,
keď otvoril krabičku a nič v nej nenašiel, bola
prázdna. Nahnevane odvrkol: „Nevieš, ţe keď sa
robia darčeky, tak sa očakáva, ţe v nich aj niečo je?
A Ty mi dávaš prázdnu krabicu!“ Dievčatko sa na
neho nechápavo pozerá a so slzami v očiach
hovorí: „Ocko, nie je prázdna! Vieš ako som sa
namáhala, kým som ju naplnila mojimi mnohými
boţtekmi?“ Otec vtedy precitol, kľakol si k dcérke,
objal ju a prosil o odpustenie...
Prešiel nejaký čas a chvíľková nepozornosť vodiča
stála ţivot toto dievčatko. Celý ostatný čas po jej
smrti otec chránil krabičku, ktorú dostal v ono
vianočné ráno od dcérky, na nočnom stolíku, pri
posteli. A keď sa cítil slabý, bezmocný, keď
nevedel ako ďalej, keď mu problémy prerastali cez
hlavu, vtedy otvoril krabičku a vybral z nej jeden
boţtek, spomínajúc si pritom na lásku, s akou ich
dcérka do nej vkladala.

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!
Každá dolina sa vyplní, a každý vrch a kopec zníži.“
(Lk 3,4-5)
Je advent , čas prípravy na nastávajúce sviatky. V
domácnostiach sa upratuje, vypekávajú sa dobroty.
Nezabúdame ani na duchovnú prípravu a to
hojnou účasťou na rorátnych svätých omšiach.
Zauţívaná je aj pekná tradícia – deviatnik pri
obraze Svätej Rodiny: „Kto dá prístrešie
nazaretskej rodine?“ 9 dní pred slávnosťou
Narodenia Pána sa postupne v deviatich rodinách
modlia deviatnik. Sprevádzajúce spevy deviatnika
pri prenášaní obrazu z jednej domácnosti do druhej
sú veľmi vhodné na zamyslenie a umoţňujú lepšie
pochopiť a preţiť udalosti, keď Panna Mária spolu
so sv. Jozefom hľadala miesto, kde by sa mohol
narodiť Boţí Syn.
Snaţme sa, aby aj v našich srdciach našiel miesto ,
kde by sa mohol narodiť. Našiel srdcia pripravené
myslieť aj na iných, nielen na seba.
E.H.

Spoločenstvo rodín

December

December

Mikuláš

Som december detičky
a milujem balíčky.
Plné krásnych darčekov pod
Vianočným stromčekom.
Mám rád šťastie v očkách deti,
keď celý svet krásne svieti.

Ţivot v našej triede,
to je ako v mede.
Pod stromčekom samá hračka,
to je naša ďakovačka.
Všetko sme si vyčistili,
na darčeky pripravili.

Kedy prídeš Mikuláš,
zvedavý sme čo nám dáš?
Topánky sme vyčistili,
bielym snehom ocukrili,
srdiečka sme otvorili
dobré skutky poloţili.
Čo nám teda dáš?

Danielka Kormaňáková 3. B
Ingridka Švajčíková 3. B

Slávka Hýllová 3. B

Michael Matejčík 3.B
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Poď ďalej,“ povedal Boh. ,,Tak ty by si so mnou
chcel urobiť interview?“
,,Ak máš čas?“ povedal som.
Boh sa usmial a odpovedal: “Môj čas je večnosť, a
preto je ho dosť na všetko. A na čo sa vlastne chceš
spýtať?“
,,Čo ťa na ľuďoch najviac prekvapuje?“
Boh odpovedal: ,,To, ţe ich nudí byť deťmi a tak sa
ponáhľajú, aby dospeli, a keď sú dospelí, zas túţia
byť deťmi. Prekvapuje ma, ţe strácajú zdravie, aby
zarobili peniaze, a potom utrácajú peniaze za to,
aby si dali do poriadku svoje zdravie. Prekvapuje
ma, ţe sa natoľko strachujú o svoju budúcnosť, ţe
zabúdajú na prítomnosť, a tak vlastne neţijú ani
pre prítomnosť, ani pre budúcnosť. Prekvapuje ma,
ţe ţijú, akoby nikdy nemali umrieť, a ţe umierajú ,
akoby nikdy neţili.“
Boh ma vzal za ruku a chvíľu sme mlčali. Potom
som sa spýtal: ,,Čo by si chcel ako rodič naučiť
svoje deti?“

04/2011

Boh sa usmial a povedal: ,,Chcem, aby poznali, ţe
nemôţu nikoho donútiť, aby ich miloval. Môţu len
dovoliť, aby ich druhí milovali. Chcem, aby
poznali, ţe najcennejšie nie je to, čo v ţivote majú,
ale koho majú. Chcem, aby poznali, ţe nie je dobré
porovnávať sa s druhými. Kaţdý bude súdený sám
za seba, nie preto, ţe je lepší alebo horší ako iní.
Chcem, aby poznali, ţe trvá len pár sekúnd
spôsobiť ľuďom, ktorých milujeme, hlboké rany,
ale trvá veľa rokov, kým sa také rany zahoja.
Chcem, aby sa naučili odpúšťať, odpúšťať
skutkom. Chcem, aby vedeli, ţe sú ľudia, ktorí ich
veľmi milujú, ale ktorí nevedia, ako svoje city
vyjadriť. Chcem, aby vedeli, ţe za peniaze si môţu
kúpiť všetko, okrem šťastia. Chcem, aby poznali,
ţe skutočný priateľ je ten, kto o nich všetko vie, a aj
tak ich má rád. Chcem, aby poznali, ţe vţdy
nestačí, aby im odpustili druhí, ale ţe oni sami
musia odpúšťať.“
Chvíľu som sedel a tešil sa z Boţej prítomnosti.
Potom som Bohu poďakoval, ţe si na mňa urobil
čas. Poďakoval som mu za všetko, čo pre mňa a
moju rodinu robí. A Boh odpovedal: „Kedykoľvek.
Som tu dvadsaťštyri hodín denne. Len sa spýtaj a ja
ti odpoviem.“
Ľudia zabudnú, čo ste povedali. Ľudia zabudnú, čo
ste urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa vás
cítili.
Spoločenstvo rodín

Prišla k nám zima

Vianočný vinš

Zima zimička, ako zo sladkého sníčka,
s bračekom mrázikom vyštípe nám líčka.
Mamička moja čajíček navarí,
by sme jej detičky neboli chorľaví.
Začnú ţe nám radovánky,
vytiahnem ja svoje sánky.
Potom lyţe korčule,
tak sa v zime športuje.

Veselé sviatky vianočné
pekné chvíle sviatočné.
Pod stromčekom pekný darček,
na Silvestra pekný tanček,
ľahký krok a potom šťastný Nový rok.

Michal Kolena 3.B
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SÚKROMNÝCH VLASTNÍKOV LESA OBCE

V tomto roku končí lesný hospodársky plán, podľa
ktorého sme sa riadili. Tento plán ukladal na 10
rokov, zalesnenie na ploche 32 ha čo bolo splnené,
ťaţbu 25 530 m3, prebierky, prerezávky, ktoré
neboli splnené. Plán ťaţby sa napĺňal spracovaním
kalamity, ktorí si vlastníci spracovávali a drevo
pouţili aj ako palivo do domácnosti a lepšie drevo
zhodnotili.
Pri ťaţbách a spracovaní kalamity vznikli holiny,
ktoré si vlastníci musia zalesniť do dvoch rokoch.
Preto ţiadame tých, ktorí mali poruby a vytvorili
holiny, aby si objednali sadenice do konca januára
2012 u predsedu zdruţenia. Zalesnenie si vykoná
vlastník na svoje náklady. Pri kontrolách lesného
porastu lesnou stráţou, sme zistili pokusy
o krádeţe občanmi z Beňadova, ktoré sme riešili
na mieste.
V mesiaci október a november sme mali kontrolu
z Lesného úradu Námestovo, na podnet tých
občanov, ktorí tvrdia, ţe oni to lepšie vykonávajú
(keď nepotrebujú ţiadne povolenia, ani súhlasy
vlastníkov a roľníkov), kde Lesný úrad kontroloval
kultúru mladých porastov, dodrţanie lesného
plánu, ochranu proti zabezpečeniu rozmnoţovania
lykoţrúta smrekového, spracovaniu kalamity,
sťaţnosti, ţe vlastníci nedodrţiavajú určený výrub

MIKULÁŠ

V NAŠEJ OBCI

04/2011
BREZA

stromov, ktoré vyznačí OLH, vyznačenie ťaţby
v poraste a dodrţiavanie lesného zákona.
Činnosť zdruţenia na ďalšie roky bude vyţadovať
od vlastníkov väčšiu zodpovednosť za stav svojich
parciel za hospodárenie, ochranu majetku, ktorú si
zabezpečí kaţdý vlastník na vlastné náklady.
Nečlenovia, ak chcú vykonávať činnosť, musia si
urobiť zmluvu s OLH a predsedom na evidenciu
vykonávania
činnosti
v novom
lesnom
hospodárskom pláne, doteraz
sme nerobili
rozdiely medzi členmi a nečlenmi. Ak tieto práce si
nebudete vykonávať, rešpektovať OLH, môţe
nastať nútená správa a potom sa to všetko zastaví
a sťaţí sa Vám hospodárenie, na ktoré ste si
doteraz zvykli a pokladali ste to za samozrejmosť,
ţe to niekto za Vás vykoná.
Zdruţenie k dnešnému dňu má 205 členov, ktorí si
zaplatili členské, ich celková výmera lesa na svoj
podiel predstavuje 63%.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým čo sa
pričinili o zlepšenie činnosti zduţenia, lesnej stráţi,
vlastníkom, ktorí si zalesnili, vyţínali, vyčistili po
ťaţbách, zaujímali sa o svoje vlastníctvo, členom
výboru, obecnému úradu za priestory, auto.
J.K.

Ďakujeme tým, ktorí finančne podporili akcie v
našej obci ako Mikuláš a Stretnutie dôchodcov.

Tak ako kaţdý rok do našej obci 06.12.2011 zavítal
Mikuláš. Deti zo základnej školy navštívil Mikuláš
s darčekmi v základnej škole. Deti z Materskej
školy a deti z našej obce sa stretli s Mikulášom
v kultúrnom dome, kde boli obdarované
mikulášskym balíčkom.

Ľudovít Urbaník
100€
Urbár
200 €
Jednota Námestovo 140 €

M.M.
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JEDNOTA
II. ročník – Výstupu do Javoriska
Pri príleţitosti sviatku Povýšenia sv. kríţa
14.09.2011 sme sa spoločne vybrali ku kríţu do
Javoriska. Stretnutie bolo pri „Supermarkete“
odkiaľ sme kráčali horou na miesto, ktoré nás
upútalo krásnou prírodou. Po krátkom posedení
sme sa občerstvili, vydýchali a spoločne sme sa
pomodlili ruţenec a zaspievali krásne mariánske
pesničky. Hoci začalo poprchávať, to nás však
neodradilo a pokračovali sme v dobrej nálade.
Posilnené duchom sme sa vrátili domov. O rok si to
zopakujeme.
M.K.

OKTÓBER – MESIAC

04/2011

DÔCHODCOV

Katarínske posedenie
Naši dôchodcovia sa stretli na krátkom
Katarínskom posedení dňa 15.11.2011. Medzi
pozvanými bol aj p. farár a p. starosta. Po privítaní
pokračovalo pohostenie, ktoré pripravili naše
členky. Pri tónoch harmoniky a ozembuchu sme si
všetci veselo zaspievali. Dobre sme sa zabávali,
porozprávali záţitky, tieţ aj nejaké vtipy
a spomienky z mladších čias. V dobrej nálade
a obohatení z dobrého stretnutia sme sa rozišli do
svojich domovov a k svojim rodinám, kde sa
budeme tešiť a očakávať najkrajšie sviatky roka
„Vianoce“.
M.K.

ÚCTY K STARŠÍM

Čas odlíšil podstatné od menej podstatného.
Najdôleţitejšie je nezostať sám, mať okolo seba
niekoľko blízkych ľudí, teplý stisk ruky, pohľad do
očú, porozumenie a záujem okolia.
Dlhoročnou tradíciou v našej obci je stretnutie s
dôchodcami. Tento rok sa uskutočnilo toto
stretnutie 13. októbra. V mesiaci, v ktorom si viacej
uvedomujeme dôleţitosť seniorov v našom ţivote.
Stretnutie má svoj tradičný priebeh. Najprv je to
poskytnutie duchovného pokrmu a povzbudenie v
našom kostole. Spoločné posedenie so starostom a
poslancami
obecného
zastupiteľstva
pri
slávnostnom obede. Nezaostávajú ani deti
materskej a základnej školy, ktoré sa chcú svojim
starkým poďakovať spevom, tancom, básňami.
Vtedy sa vo viacerých očiach starkých objavia slzy
dojatia. Harmonikár zo súboru Kýčera svojimi
piesňami a hrou pripomenul našim dôchodcom ich
mladé časy. Pán Ján Matejčík predniesol báseň
„Keď išiel Oravec do neba...“ Záver patril
tanečnému vystúpeniu umeleckého páru Duo
Elena. Kaţdý dôchodca dostal od obce aj vecný
dar.
M.M
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POŽIARNIKOV

Posledný októbrový víkend patril v našej obci
medzinárodnej
spolupráci.
Navštívila
nás
delegácia z druţobnej Gminy Pcim, spolu
s poţiarnikmi, ktorí si zmerali sily na Ihrisku Pod
hájom. Po slávnostných príhovoroch zástupcov
druţobných obcí
starostu Brezy L.Matejčíka
a wojta Gminy Pcim D. Obajteka sa začala poţiarna
súťaţ. Sily si zmerali hasičské druţstvá z Pcimu, z
Trzebunie/Stroţe
a
nášho
dobrovoľného
hasičského zboru. Ako prvá disciplína bol klasický
poţiarny útok. Členovia DHZ Breza oboznámili
poľských súťaţiacich s technikou a spôsobom
prevedenia poţiarneho útoku. V tejto disciplíne bol
veľmi dôleţitý postup a aj najkratší čas prevedenia
útoku. Druhá disciplína – zábavná - preverila
fyzickú kondíciu súťaţiacich. Druţstvá mali za
úlohu preniesť hadicu naplnenú vodou na určené
miesto, potom 3 členovia nasadli do fúrika, zvyšní
traja ich museli previezť po stanovenej trase a

nakoniec museli preniesť hadicu na pôvodné
miesto. Tretia disciplína spočívala v prepílení
metrovice ručnou pílou. Najšikovnejšie bolo pri
pílení
druţstvo
Trzebunia/Stroţa.
Celkové
hodnotenie po sčítaní bodov za jednotlivé
disciplíny :
1. miesto Breza 2
2. miesto Trzebunia/Stroţa
3. miesto Breza 1
4. miesto Pcim
Vecné ceny a pamiatkové predmety odovzdávali
súťaţiacim wojt gminy a starosta obce. Večer
strávili poţiarnici a zástupcovia obcí spoločenským
posedením. Hostia ocenili výstavbu altánku Pod
hájom, v areáli ktorý, je nádherne umiestnený.
V nedeľu sa oboznámili s našou obcou, prezreli si
obnovenú budovu MŠ, areál v blízkosti obecného
úradu, vynovenú cestu pred obecným úradom.
M.M

NÁVŠTEVA

DRUŽOBNEJ

GMINY PCIM

Je streda 16.11.2011 popoludní. Z našej obce vyráţa
autobus s veselou skupinou ţien zo speváckeho
súboru Kýčera. Cieľom ich cesty je návšteva našej
druţobnej Gminy PCIM.
Toto stretnutie sa
uskutočnilo v rámci projektu „ Miestne iniciatívy
na rozvoj cezhraničnej spolupráce obcí Pcim
a Breza.“ Náplňou stretnutia bolo prezentovanie
špecialít slovenskej a poľskej národnej kuchyne.

Naši hostitelia nás privítali typicky poľským
jedlom a pochvaľovali si slovenské bryndzové
halušky, ktoré sme pre nich pripravili. Oba súbory
pozdravili aj zástupcovia Pcima. Večerné
posedenie spestrili ľudové piesne z oboch krajín.
Na druhý deň členovia slovenského aj poľského
súboru spoločne navštívili hrad Wawel v Krakove.
Stretnutie prispelo k ďalšiemu utuţeniu vzťahov
medzi našimi dedinami a blízkymi národmi.
D.M
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MEDZINÁRODNÝ
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ŠPORTOVÝ DEŇ

V rámci projektu „Spoluprácou obcí Breza a Pcim
k upevňovaniu a rozšíreniu vzťahov našich
obyvateľov“ sa u nás konal 12. novembra 2011
Športový deň pre všetkých. Futbalové druţstvá
Brezy a druţobnej Gminy Pcim odohrali vzájomné
zápasy počas chladnejšieho
počasia. Najskôr

nastúpili proti sebe seniorské druţstvá hrajúce
v regionálnych súťaţiach. Pred zrakmi divákov vo
vyrovnanom zápase zvíťazilo druţstvo z Brezy
s výsledkom 3:2, keď naše góly strelili S.Hládek,
M.Juriga a J.Maslan.

Po nich si zmerali sily Old boys a zástupcovia
obecných úradov. Opakovalo sa víťazstvo Brezy
s výsledkom 4:0. Naše góly strieľali M.Kormaňák,
P.Sitárik, J.Janík. Poháre víťazom odovzdávali
starosta obce Breza L. Matejčík a wojt Gminy Pcim

D. Obajtek. Všetci súťaţiaci si odniesli ako
spomienku na toto príjemné stretnutie darčeky
vydané
v rámci
projektu
medzinárodnej
spolupráce
PL-SR
2007-2013
s
názvom
„Spoluprácou obcí Breza a Pcim k upevňovaniu
a rozšíreniu vzťahov našich obyvateľov“.

V nedeľu
sa športovci zúčastnili svätej omše
v našom kostole Panny Márie Sneţnej, prehliadli si
našu obec, kultúrny dom a po slávnostnom obede
odchádzali domov s výzvou na odvetu pre našich

futbalistov opäť niekedy v Pcime. Na štadióne,
ktorý si vybudovali aj vďaka našej medzinárodnej
spolupráci.
M.M.
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PRIŠLI MEDZI NÁS
Šurin Jakub
03.10.2011
Bakošová Tamara
11.10.2011
Hýll Martin
03.11.2011
Bakošová Ema
17.11.2011
Volčeková Denisa
20.11.2011

UZAVRETIE MANŽELSTVA
♥ 01.10.2011
Andrej Náčin a Ľudmila Greňová
♥ 22.10.2011
Vladimír Hlinka a Zuzana Hubová
♥ 02.12.2011
Igor Parišek a Valéria Gyenesová

ODIŠLI OD NÁS...
Ladislav Bakoš

* 20.02.1958

† 11.11.2011

Ľudovít Parišek

* 18.08.1950

† 06.12.2011

...ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ IM PANE.

JUBILANTI
60 rokov:
Zemeníková Helena
Kojdová Elena
Matejčíková Alţbeta
Náčinčík Jozef
Sitáriková Mária
70 rokov:
Matejčíková Anna
Kormaňáková Terézia
80 rokov:
Parišková Helena
85 rokov:
Miškovčíková Helena
90 rokov:
Vnučáková Júlia
Račáková Anna
Michaligová Mária

Sviatočný obed za pár minút
Potrebujeme: 1 kg filiet z lososa (môţe byť aj iná ryba), 3menšie póry, 125 g masla, 200ml kyslej
smotany, karička v črievku, paţítka, štrúdľové cesto, vajce, citrón soľ, korenie.
Postup: Pór očistíme, umyjeme a nakrájame na tenké kolieska. Do hrnca dáme speniť maslo, do
ktorého dáme pór a podlejeme troškou vody, chvíľočku povaríme, scedíme, necháme vychladnúť
a zmiešame s kyslou smotanou a karičkou. Osolíme, pridáme korenie a nadrobno nasekanú paţítku.
Štrúdľové cesto vyvaľkáme, potrieme rozpusteným maslom a ukladáme naň rybu do stredu. Vrch
ryby natrieme plnkou s póru, smotany a syru. Štrúdľovým cestom prekryjeme rybu s plnkou, konce
spojíme a potrieme rozšľahaným vajíčkom. Dáme na plech s papierom na pečenie a pečieme 20 aţ 25
minút. Upečeného lososa ozdobíme kolieskom citróna, podávame k opekaným zemiakom. Kým
nepracujeme s štrúdľovým cestom, zakryjeme ho vlhkou kuchynskou utierkou, aby zbytočne
nevysychalo a neskôr sa nepolámalo. Je to prekvapivo rýchle a lahodné jedlo.
Dobrú chuť
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SKONČIL NA

Po skvelých výsledkoch z Majstrovstiev Slovenska
v letnom biatlone sa naši najlepší pretekári
zúčastnili Majstrovstiev Českej republiky. V dňoch
16. aţ 18. septembra v Břidličnej (okr. Bruntál) za
účasti 142 pretekárov z Česka a 14 zo Slovenska si
šestica našich mladých športovcov počínala veľmi
dobre. V prvý deň doobeda sa súťaţilo
v rýchlostnom preteku. Najlepší výsledok dosiahla
Júlia Baláková, ktorá skončila po výbornej streľbe
(4 z 5) na peknom 9. mieste. V tej istej kategórii
skončila Zuzana Remeňová na 18. mieste. Aj
napriek tomu ţe Tomáš Kubas trafil 8 z 10 terčov,
výsledný čas mu stačil len na 23. miesto. Jurko
Maxa zo 45 štartujúcich, po streľbe 6/10 skončil na
32. mieste. V kategórii starších ţiačok sa nedarilo v
streľbe ani Klaudia Joštiakovej a ani Michaele
Maxovej. Klaudia obsadila 14. priečku a Michaela
skončila na 16.mieste. V odpoludňajších hodinách
súťaţili štafety. Slovenskú trojčlennú štafetu
mladších ţiačok reprezentovali naše dve
pretekárky Júlia Baláková a Zuzka Remeňová
spolu so Zuzkou Longauerovou z Osrblia. Po
veľmi dobrom výkone skončili na treťom mieste
ale pre porušenie pravidiel na strelnici boli
diskvalifikované. V nedeľňajšom preteku s
hromadným štartom sa nám na dlhších tratiach
darilo drţať krok s najlepšími českými
biatlonistami. Po čistej streľbe a výbornom behu sa
na skvelé 4. miesto prepracovala Zuzana
Remeňová z Hruštína. Rovnako čistá streľba
pomohla Tomášovi Kubasovi k výbornému 5.
miestu so stratou iba 13 sekúnd na víťazného Jana
Tkadleca. Naše dve pretekárky Júlia Baláková v
kategórii mladších ţiačok po výbornom behu ale
slabšej streľbe (3 zásahy z 5.) a Klaudia Joštiaková
v kategórii starších ţiačok po priemernej streľbe (6
zásahov z 10) ale výbornom behu obsadili pekné
10. miesta. Našej top pretekárke Michaele Maxovej
sa nevydarila streľba a obsadila 14. miesto.
Pretekári z nášho klubu na M-ČR dokázali, ţe
patria nie len medzi top pretekárov na Slovensku,
ale aj v ČR.

2.MIESTE

04/2011
NA

SLOVENSKU

V októbri sa naši ţiaci zúčastnili I. ročníka
Porubského behu kde si víťazstvo pripísal Tomáš
Kubas a sestry Zuzana a Mária Remeňové skončili
na 2. a 3. mieste. Nepopulárne 4. miesto obsadil
Michal Sitárik.
V nedeľu 16. októbra sme na štadióne pod Hájom
v Breze usporiadali II. ročník výberového preteku
talentov Hornej Oravy. Zúčastnilo sa ho 52
pretekárov Hornooravských základných škôl
z Lokce,
Rabče,
Hruštína,
Zákamenného,
Námestova a Brezy. Zmerali si sily v cezpoľnom
behu, streľbe a disciplínach Ľah - Sed (za 1 min.) a
10x skok. Súťaţilo sa v kategóriách ţiaci/ţiačky r.
1999-2000, ţiaci/ţiačky r. 2001-2002, talenti r. 20032004 a prípravkári r. 2005 a mladší. Najlepší boli
odmenení diplomom a vecnými cenami. Všetci
účastníci si odniesli pamätné medaile vyrobené
ţiakmi Základnej školy v Breze a po preteku
si pochutili na výbornom guláši. V mene KB Breza
chceme veľmi pekne poďakovať organizačnému
tímu a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri
organizácii preteku.
Na konci októbra zverejnil Slovenský zväz biatlonu
koncoročné rebríčky po sezóne LETO 2011. Náš
klub
sa
v
ţiackych
kategóriách
po
minuloročnom 5. mieste v LB (letnom biatlone) a
tohtoročnom
3.
mieste
v
ZB
(zimný
biatlon) vyšvihol v sezóne LETO 2011 na skvelé 2.
miesto
na
Slovensku a včítane
výsledkov kategórií, ktoré nemáme obsadené
(juniori, dospelí a seniori) sme spomedzi 23. klubov
skončili na fantastickom 5. mieste. Až deväť našich
žiakov si vybojovalo I. výkonnostnú triedu. K tomuto
tímovému výsledku sme pridali aj dve víťazstvá
jednotlivcov zásluhou Tomáša Kubasa (12-13 roč.
žiaci) a Michaely Maxovej (14-15 roč. žiačky), keď
obaja dominovali v kategóriách, v ktorých súťaţili
s o rok staršími pretekármi. Vďaka výborným
výkonom v závere sezóny sa Klaudia Joštiaková
(14-15 roč. žiačky) prebojovala na konečné 3.
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miesto. Zásluhou vyrovnaných výkonov počas
celej sezóny 3. miesto v rebríčku na Slovensku v
kategórii 10 -11 roč. ţiačok obsadila Júlia
Baláková. Sestry Zuzana a Mária Remeňové z
Hruštína sa vo svojej premiérovej sezóne v kat. 1011 roč. ţiačok spomedzi 20. pretekárok prebojovali
medzi top 10-ku a v slovenskom rebríčku obsadili
6. a 7. priečku. V rovnakej kategórii na 10.mieste
skončila Laura Joštiaková a na 16. mieste o rok
mladšia Adela Durčáková. V stredných chlapcoch
skončil Juraj Maxa na 12. mieste a Jozef Bakoš na
13.mieste keď obaja získali aj I. výkonnostnú
triedu. Výborné 5. miesto si po úspechu na
majstrovstvách Slovenska vybojovala Nikola
Kormaňáková
(12-13 roč. ţiačky). Patrik
Kormaňák sa s I. výkonnostnou triedou prebojoval
medzi slovenskú biatlonovú elitu a v kat. starších
ţiakov sa umiestnil na 12. mieste.

OŠK Breza lyţiarsky oddiel organizuje
IV. ročník prechodu Brezanským
chotárom, ktorý sa uskutoční dňa
30.12.2011. Zraz je o 09.00hod. pre
obecným úradom.

OŠK Breza lyţiarsky oddiel
dňa 19.02.2012 organizuje
VI. ročník Brezanskej stopy
o putovný pohár starostu obce.
Zraz je Pod Hájom.
Prezentácia účastníkov začína
od 9.30hod. do 10.30hod.
Štart je o 11.00hod.

04/2011

Foto: Tím KB Breza
Výsledky sú odrazom veľkej snahy pretekárov,
výbornej práce trénerov Mgr. Antona Matejčíka,
Antona Volčeka, Mgr. Ľubice Kubasovej, Mgr.
Adriány Kormaňákovej, Juraja Maxu, Mgr. Ľuboša
Volčeka, Františka Remeňa, podpore našich
sponzorov a dobrej spolupráce s rodičmi. Veríme,
ţe tento úspech klubu aj jednotlivcov bude
všetkých motivovať do ďalšej tvrdej práce a
prinesie nám radosť aj v nasledujúcej zimnej
sezóne.
Autor: gunde

OŠK Breza lyţiarsky oddiel v spolupráci
s futbalovým oddielom organizuje
13.ročník Zimného futbalového turnaja
o putovný pohár starostu obce,
ktorý sa uskutoční dňa 06.01.2012
o 11.00hod. pred ZŠ Breza.

OŠK Breza stolnotenisový oddiel,
usporiada dňa 29.12.2011 v kultúrnom dome
31. ročník Vianočného turnaja v stolnom
tenise
kategórie:
dvojhra neregistrovaní,
dvojhra ţiaci, štvorhra
začiatok:
10.oo hod
Záujemcovia nech sa prihlásia na č.t.
0905930900

Brezanská stopa sa uskutoční
podľa snehových podmienok.
Informácie:
Peter Sitárik 0915 875 857
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FUTBALOVÁ

JESEŇ

Futbalový ročník 2011/2012 bude pre všetky naše
druţstvá náročnejší
oproti vlaňajšiemu roku,
pretoţe naše druţstvá uţ pôsobia vo vyšších
súťaţných triedach, do ktorých si vybojovali
postup vo vlaňajšom vydarenom ročníku.

04/2011

2011

MUŢI OŠK
pod trénerskou taktovkou Jána
Naništu a Ing. Miloša Kormaňáka
pôsobia
v najvyššej oravskej súťaţi. Kvalitu súperov pocítili

uţ v úvodnom kole, keď v derby zápase
smoliarsky
podľahli
v poslednej
minúte
z pokutového kopu na domácom ihrisku Lokci 1:2.
V druhom kole cestovali do Zuberca, kde po
bojovnom a kolektívnom výkone vyhrali 4:2 a tak
si pripísali prvé body do tabuľky prvej triedy. V
treťom kole privítalo naše muţstvo OŠK Sihelné,
nad ktorým zvíťazilo najtesnejším výsledkom 1:0.
Nasledujúce súťaţné kolá priniesli tieto výsledky:

Breza
Zubrohlava
Breza
Oravský B.Potok Breza
-

Dlhá
Breza
Niţná
Breza
Vavrečka

Rabča
Breza
Ţaškov
Breza
Oravský Podzámok

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

-

Breza
Oravská Poruba
Breza
Novoť
Breza

7:0
1:1
1:1
1:0
4:0

Muţstvo OŠK odohralo uţ aj dve predohrávané jarné kolá, v ktorých si počínalo úspešne, keď v Lokci
remizovali 0:0 a na domácom ihrisku zvíťazili so Zubercom 2:1.

1
2
3
4
5
6
7

Klub
Vavrečka
Ţaškov
Zubrohlava
Or.Podzámok
Sihelné
Niţná
Dlhá

Z
15
15
15
15
15
15
15

V
9
7
7
6
6
6
4

R
3
4
2
5
5
5
7

P
3
4
6
4
4
4
4

Skóre
40 : 18
32 : 19
31 : 21
22 : 21
25 : 25
20 : 23
18 : 15

Tabuľka 1. triedy:
Body +,Klub
8 Or.Poruba
30
9
9 Rabča
25
1
10 Breza
23
-1
11 Or.B.Potok
23
-1
12 Novoť
23
2
13 Lokca
23
2
14 Zuberec
19
-5

DORAST OŠK podáva v 1. triede striedavé
výsledky, nakoľko hráči dorastu musia často
nastupovať za druţstvo dospelých. To spôsobuje,
ţe dorastenci nastupujú na svoje zápasy v rôznej
zostave, čo vôbec neprispieva k zohratosti tímu.

Z
15
15
15

V
5
4
4

R
4
6
6

P
6
5
5

Skóre
34 : 37
28 : 32
16 : 25

Body
19
18
18

+,-2
-6
-6

15
15
15
15

4
5
4
3

5
2
4
4

6
8
7
8

22 : 23
27 : 32
21 : 34
26 : 37

17
17
16
13

-7
-4
-5
-8

Ale aj napriek tomu podávajú všetci chlapci ktorí
nastúpia dobré výkony. V tom ich vie adekvátne
podporiť trénerské trio Stanislav Hladek, Jozef
Kubaš a Ján Čiernik.

Tabuľka 1. triedy:
1
2
3
4
5
6
7

Klub
Istebné
Or.Polhora
Lokca
Habovka
Vavrečka
Zázrivá
Babín

Z
15
15
15
15
15
15
15

V
10
9
9
8
8
7
7

R
3
1
1
3
1
1
0

P
2
5
5
4
6
7
8

Skóre
37 : 13
38 : 24
30 : 26
38 : 22
30 : 31
29 : 27
36 : 34

Body
33
28
28
27
25
22
21

+,9
4
7
3
4
1
-3

8
9
10
11
12
13
14

Klub
Or.Lesná
Novoť
Breza

Z
15
15
15

V
6
6
6

R
1
1
1

P
8
8
8

Skóre
24 : 27
26 : 32
30 : 39

Body
19
19
19

+,-5
-2
-2

Zubrohlava
Bobrov
Klin
Beňadovo

15
15
15
15

5
5
4
3

3
3
3
2

7
7
8
10

33 : 36
28 : 32
21 : 24
28 : 61

18
18
15
11

-6
-6
-6
-10
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ŢIACI OŠK ako dve druţstvá – starší a mladší ţiaci pôsobia historicky prvý rok v tretej lige krajskej súťaţe,
kde sa im ako nováčikom veľmi darí. Chlapci pravidelne a zodpovedne pristupujú k tréningovému procesu
pod vedením trénerov Stanislava a Štefana Kormaňákovcov. V tejto generácii hráčov vidíme veľký potenciál
do budúcnosti nášho klubu.

1
2
3
4
5
6

Tatran Zákamenné
ŠKM Liptovský Hrádok
Druţstevník Oravská Polhora
Sokol Liesek
Tatran Klin
OŠK Breza

11
11
11
11
11
11

8
8
6
6
6
6

1
0
3
2
1
1

2
3
2
3
4
4

Tabuľka 3. ligy:
7
39:23 25
8
40:17 24
9
49:19 21
10
39:17 20
11
32:19 19
30:30 19
12

Oravan Rabča
TJ Oravská Lesná
OŠK Istebné
Druţstevník Blatnica
ŠK Závaţná Poruba
Tatran Sučany

11
11
11
11
11
11

6
4
3
2
2
1

0
2
1
3
1
1

5
5
7
6
8
9

28:28
26:28
11:33
6:25
15:53
14:37

18
14
10
9
7
4

OŠK Breza oznamuje všetkým priaznivcom futbalu, ţe sa začal 1.ročník Brezanskej futsalovej ligy, ktorá
prebieha vo viacúčelovej miestnosti ZŠ s MŠ Breza.
( Bc. Stanislav Kormaňák )

OŠK BREZA sa chce touto cestou poďakovať pani Elene Hládekovej za bezplatné poskytovanie prenajatých
priestorov, príprave občerstvenia a ústretovosti pri zabezpečení chodu futbalovej súťaţe a tieţ p. Miroslavovi
Kubicovi za dlhoročné sponzorovanie občerstvenia pre futbalistov.

STOLNÝ

TENIS ROK

Oddiel stolného tenisu v sezóne 2011/2012
prihlásil do súťaţe dve druţstvá, v 7.lige druţstvo
„A“ a v 8. lige druţstvo „B“.
Druţstvo „A“ po prvej polovici súťaţe je na
druhom mieste. Muţstvo hralo v zloţení Igor
Matejčík, Jozef Hládek, Zdenko Nodţák, Patri
Hládek a Martin Durčák.
Druţstvo „B“ po prvej často obsadilo piate miesto a
hralo v zloţení Miroslav Fafejta, Pavol Volček,

2011-2012
Stanislav Štefaniga, Andrej Náčin, Jozef Maťovčík
a Jozef Kubaš.
Oddiel na záver roka 2011 usporiada Vianočný
turnaj v kategóriách ţiaci, neregistrovaní, štvorhry
a registrovaní.
Na záver by sme chceli poďakovať Obecnému
zastupiteľstvu za poskytnutie priestorov na
tréningy a majstrovské zápasy.

,,Ţivotný štýl, to sú ľudia, ktorými sa obklopujeme, činy, ktoré
konáme a myšlienky, ktoré v sebe nosíme.”
Ţeláme Vám, aby ste sa v novom roku 2012 obklopovali tými
najlepšími ľuďmi, konali tie lepšie činy a nosili v sebe myšlienky,
ktoré Vám pomôţu k peknému ţivotu .
redakčná rada BŢ
Povolené OZ 12.2.1999
Zodpovední: Mgr. Emília Hládeková, Ing. Magdaléna Matejčíková, Ing. Veronika Kubašová
Email: breza@orava.sk, kubasova@breza.sk
Uzávierka čísla: 19.12.2011

