BREZANSKÝ

ŽIVOT

DOBRÝ

DEŇ

02/2011

SAMOSPRÁVA

BREZANSKÝ ŽIVOT

2/2011

PRÍLEŽITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA

Uţ niekoľko rokov a to hlavne po dni, ktorý je
venovaný otcom si uvedomujem a viem, ţe aj
mnohí z môjho okolia, ţe zabúdame na našich
otcov. Moţno je to tým, ţe v našich končinách
mu dosiaľ

nebola venovaná aţ taká veľká

pozornosť i keď úloha otca v rodine je veľmi
dôleţitá a je v rodine stále výnimočná osoba,
ktorá

ovplyvňuje

formovanie

osobnosti

dieťaťa.

Ruky môjho otca,
rozprávku mi urobili zo všedného dňa,
podali liek, keď som prechladla,

Chceme Vám milý otcovia, starých otcovia, ale aj tí,
ktorí sa na nás z hora pozerajú vyjadriť vďačnosť,
lásku a úctu, ktorá Vám prináleţí.

nechali svoj podpis v kniţke ţiackej,
a nezníţili sa ani k zaslúţenej facke.
Poznala som, čo je bezpečie,
ruky môjho otca boli najväčšie.
Ruky otca na všetko sú súce,
podrţať i zdvihnúť, spraviť pútec,
vďaka ním som poznala ten pocit,
ţe sa nemusím báť vo dne ani v noci.
Či som bola doma, v škole, na lúke,
ruky môjho otca boli po ruke.
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa
08.apríla 2011

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa
10.júna 2011

starosta informoval o:
 projektoch:
 Ochrana verejných priestranstiev v obci
Breza so zameraním na prevenciu a
zníţenie kriminality detí a mládeţe

Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ
Breza

Zefektívnenie a rozšírenie separovaného
zberu v obci
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
 protipovodňovú komisiu

starosta informoval o:
 Ukončení projektu „Revitalizácia verejných
priestranstiev v obci Breza“
 Začiatku realizácie projektu „Zmena palivovej
základne v objekte ZŠ s napojením na MŠ –
biomasu“
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
 zvolenie kontrolóra obce na obdobie 5 rokov

VYZÝVAME

VŠETKÝCH OBČANOV K TRIEDENIU ODPADOV!

V poslednej dobe dochádza k zbytočnému preplňovaniu
veľkoobjemových kontajnerov triedeným odpadom,
ktorého odvoz obec zabezpečuje bezplatne kaţdú prvú
stredu v mesiaci.
Našou nedbanlivosťou a nezodpovednosťou dochádza
k zvyšovaniu výdavkov za odvoz týchto kontajnerov. Je
potrebné, čo najskôr sa zapojiť do triedenia odpadov,
pretoţe môţe dôjsť vďaka našej ľahostajnosti k zvýšeniu
poplatku za komunálny odpad .
Medzi triedený patrí, ktorý sa vyváţa kaţdú prvú
stredu v mesiaci:
plasty:
PET fľaše od nápojov (ich objem je vhodné zníţiť napr.
zošliapnutím, stlačením), kelímky, sáčky, fólie,
polystyrén a pod.
sklo:
Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby,
tabuľové sklo, sklené črepy a pod.
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ORAVSKEJ JASENICI

V nedeľu, 5.júna 2011, sa v Oravskej Jasenici konalo
okresné kolo hasičskej súťaţe. Súťaţe sa zúčastnilo 32
druţstiev, ktoré si zmerali schopnosti v disciplínach
poţiarny útok a štafeta. Akcia uţ tradične dostala vďaka
oduševneniu súťaţiacich aj mnoţstvu divákov tú
správnu atmosféru. Bolo postarané o guláš,
občerstvenie, ale aj o zábavu pre najmladších
priaznivcov hasičov, pre ktorých bolo pripravené
nafukovacie skákacie atrakcie, maľovanie na tvár,
maľovanky a vystrihovačky.
Súťaţe sa zúčastnili naše druţstvá ţien a muţov. Po
pekných výkonoch skončili obidva druţstvá na štvrtých
miestach, keď muţov delilo od medailovej pozície 0,5
sekundy.

19.

ROČNÍK

MEMORIÁLU MUDR. VLADIMÍRA HARINEKA

V dňoch 24-26.07.2011 sa na Slanickej Osade uskutočnil 19. Ročník Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka, čo je súťaţ
dobrovoľných zdravotníkov Slovenského Červeného kríţa v poskytovaní prvej pomoci. Memoriálu sa zúčastnilo 17
súťaţných a 2 nesúťaţné druţstvá. Prvého otváracieho dňa sa zúčastnili aj naše maţoretky, ktoré svojím pekným
a profesionálnym vystúpením otvorili túto súťaţ. MsČK Breza si pripravil pre súťaţiacich jedno oddychové stanovište,
ktoré zoţalo veľký úspech. Medzi maskérov, ktorí vytvárali poranenia patrili aj Mgr. Emília Hládeková a Stéphane
Hládek. Niekoľko mladých z našej obce sa tejto súťaţe zúčastnilo ako figuranti.

SVETOVÝ

DEŇ

ČERVENÉHO

KRÍŽA A

ČERVENÉHO

POLMESIACA

Kaţdoročne pri príleţitosti Svetového dňa Červeného
kríţa a Červeného polmesiaca sú slávnostne zapísaní do
„Knihy cti Slovenského Červeného kríţa“ dlhoroční
členovia, funkcionári a profesionálni zamestnanci
Slovenského Červeného kríţa, ktorí svojím ţivotným
postojom sú nositeľmi ideí humanizmu a rešpektu ku
kaţdej ľudskej bytosti. Do Knihy cti sa 05. Mája 2011
zapísala aj naša spoluobčianka Mgr. Emília Hládeková.
Po ukončení slávnostného oceňovania v Primaciálnom
paláci, ocenených prijal v Prezidentskom paláci
prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič s
manţelkou.
Pani Emília Hládeková je dlhoročná členka Červeného
kríţa. Viac ako 15 rokov vykonáva predsedníčku
miestneho spolku SČK v Breze. Miestny spolok dosahuje
výborné výsledky v darcovstve krvi, v činnosti
dobrovoľných zdravotníkov i oblasti kultúry. Viac ako
20 rokov vykonáva lektorku a inštruktorku prvej
pomoci. Pripravuje a školí deti, mládeţ i dospelých. Ako

maskérka realistického znázorňovania poranení a
rozhodkyňa sa zúčastnila mnohých územných,
regionálnych i celoslovenských súťaţí prvej pomoci. Je
to ţena s veľkým srdcom, úţasným umom, pracovitými
rukami a skromnosťou.

Strana | 3

Ľubica Dubnicayová, riaditeľka územného spolu SČK Dolný Kubín

BREZANSKÝ

ŽIVOT

Tento školský rok sa niesol v niekoľkých rovinách –
najmä v pokračovaní plnenia obsahu nového školského
zákona. Všetci vieme, ţe kaţdý školský rok musia
pedagogickí zamestnanci do prvého septembra
pripraviť školské vzdelávacie programy pre ţiakov a od
nového školského roka podľa nich vychovávať a
vzdelávať. Na tomto poli nás čaká veľa práce, v ktorej
učitelia musia preukázať svoju kreativitu, vedomosti,
skúsenosti, nápady a názory potrebné pri výchove a
vzdelávaní ďalších generácií.

02/2011

Dňa 03. júna 2011 sa uskutočnila oslava 50. výročia
otvorenia našej základnej školy. Slávnostná akadémia
v kultúrnom dome, prehliadka školy a zrekonštruovanej
budovy ZŠ s MŠ dopadli veľmi dobre. Vzdali sme úctu a
zaţelali pevné zdravie a porozumenie všetkým učiteľom
a zamestnancom školy bývalým i súčasným, ktorí časť
svojho ţivota venovali deťom v Breze. Zdravie a
vzájomnú úctu ţeláme tieţ všetkým bývalým a
súčasným ţiakom. Z našej školy vychádzali a
vychádzajú ţiaci, ktorí úspešne pokračovali či pokračujú
v štúdiách, a tak nadväzujú na vedomosti získané na
tejto škole.

Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti v školskom roku 2010/2011:
Našim stálym cieľom je byť dobrým poskytovateľom komplexných sluţieb pre našich ţiakov a ich rodičov v oblasti
vzdelávania, športu a kultúry. Svedčí o tom zapájanie sa do projektov, akcií, súťaţí jazykového, prírodovedného,
spoločenskovedného, športového charakteru. Máme radosť zo všetkých, ktorí sa zapojili! Najviac sa darilo týmto ţiakom:


















1. miesto – 3. kategória v celoštátnej výtvarnej súťaţi v zdobení kraslíc O najkrajšiu kraslicu – Katarína
Ondreková
2. miesto – 2. kategória v celoštátnej výtvarnej súťaţi v zdobení kraslíc O najkrajšiu kraslicu – Samuel Kormaňák
Úspešný riešiteľ okresného kola fyzikálnej súťaţe Archimediáda v kategórii G – Jozef Bakoš
1.miesto – v obvodovom kole v malom futbale mladších ţiakov základných škôl – Viliam Kormaňák, Viliam
Bakoš, Ladislav Kováľ, Natália Kormaňáková, Samuel Kormaňák, František Betík, Pavol Sitárik, Anton
Dudášik, Rastislav Urbaník, Tibor Bakoš
Úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády – Mária Ondreková
Úspešný riešiteľ okresného kola súťaţe „Poznaj a chráň“ v kategórii E – odbor botanika – Zuzana Kormaňáková
Úspešný riešiteľ okresného kola súťaţe „Poznaj a chráň“ v kategórii E – odbor botanika – Veronika
Kormaňáková
Úspešný riešiteľ okresného kola súťaţe „Poznaj a chráň“ v kategórii E – odbor botanika – Nikola Kubasová
Úspešný riešiteľ okresného kola súťaţe „Čo vieš o hviezdach“ v 2. kategórii – Patrik Pavlík
Úspešný reprezentant v súťaţi Obrázkový vedecký vtip – energia – Vlasta Triebelová
Úspešný reprezentant v súťaţi Obrázkový vedecký vtip – energia – Petra Podstrelená
1. miesto – v súťaţi 22. ročníka vianočnej latky - 6. ročník dievčatá – Nikola Kubasová
3. miesto – v súťaţi 22. ročníka vianočnej latky - 7. ročník chlapci – Stanislav Páterek
12. miesto – v súťaţi 22. ročníka vianočnej latky - 8. ročník chlapci – Roman Špigút
8. miesto – v súťaţi 22. ročníka vianočnej latky - 9. ročník chlapci – Milan Šatan
Úspešní reprezentanti – v súťaţi okresného kola cezpoľného behu mladší ţiaci - Ľubomír Štefaniga, Patrik
Kormaňák, Tomáš Kubas
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Úspešné reprezentantky – v súťaţi okresného kola cezpoľného behu mladšie ţiačky - Erika Parišková, Klaudia
Joštiaková, Nikola Vraňáková
Úspešní reprezentanti – v súťaţi okresného kola cezpoľného behu - Štefaniga, Kormaňák, Kubas
MC Donald Cap- 3.,4. Roč. – 1. miesto – obvodové kolo
3. miesto – v atletike ml. ţiakov – skok do výšky – Kormaňáková Natália
2. miesto – v atletike ml. ţiakov – beh na 600 m – Páterková Karin
2. miesto – v atletike ml. ţiakov – vrh guľou – Parišková Natália
3.miesto – vybíjaná – 5.,6. ročník

Zorganizovali sme tieto školské akcie:
Stolný tenis
Sing a song - súťaţ v speve
Zimné
slávnosti-súťaţ
o
najkrajšieho
snehuliaka,
Valentínska pošta
Stretnutie a posedenie s dôchodcami z Brezy
Zber druhotných surovín
Deň holokaustu a rasovej neznášanlivosti,
Zimné slávnosti
Celoslovenská verejná zbierka Boj proti hladu –
Pomôţme Haiti – poďakovanie ZŠ Breza (Mgr.
Matejčíková Marta)
Deň školských kniţníc

Stridţie dni – udrţiavanie národných tradícií
Mikulášske a vianočné slávnosti – pracovné
dielne
Detský karneval
Vítanie jari – pracovná dielňa
Rozprávkové popoludnie
Apríl – mesiac lesov, aktivity zamerané na
ochranu prírody
Deň Zeme
Deň matiek
Beseda so zdravotníkom,
Deň detí
Oslava 50. Výročia zaloţenia školy

Výcviky a kurzy:
Plavecký výcvik pre ţiakov 2., 3. a 4. ročníka
Lyţiarsky výcvik
Účelové cvičenia a didaktické hry

Milí ţiaci, pre vás sa konči ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, pre niektorých
prvým rokom školských povinností, pre niektorých posledným, ale pre všetkých rovnako dnešným dnom – končí... Dnes
máte pred sebou dva mesiace krásnych prázdnin.
Prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí na
našej krásnej planéte. Získajte záţitky, skúsenosti, priateľstva, ktoré vás obohatia a naplnia. Nech sú vaše prázdniny plné
slnečných dní, po skončení ktorých si poviete: „stálo to za to“ a „rád sa vraciam do školy ku kamarátom a školským
povinnostiam“...
Vedenie školy
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Dňa 27.júna sa členovia jednoty dôchodcov zúčastnili na
turistickom výstupe do Jaroviska ku kríţu. Po krátkom
oddychu sme poloţili ku kríţu kvety a zapálili sviečky.
O 15-.00 hod. sme sa spoločne pomodlili ruţenec
Boţieho milosrdenstva a zaspievali krásne náboţné aj
ľudové piesne. Po malom občerstvení tela aj duše sme sa
vracali spokojne do svojich domovov a tešíme sa na
druhý ročník, ktorý máme naplánovaný 14.septembra

OZNAM
Keďţe výstup na Babiu horu, ktorý sa mal konať dňa
28.mája 2011, sa z dôvodu nepriaznivého počasia
nekonal, oznamuje ţe tento výstup sa presúva na
jesenné obdobie. O jeho konaní budeme občanov včas
informovať.

DO

KRAKOVA

V sobotu 14.mája z našej farnosti vycestovalo 43
farníkov aj s duchovným otcom Franciszkom Pioskom
na 7.rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária
Boţieho milosrdenstva v Krakove, kde sme boli
poďakovať za Boţieho sluhu pápeţa Jána Pavla II –
apoštola Boţieho milosrdenstva a ctiteľa sv. Cyrila
Metoda.
Svätá omša vola spojená s eucharistickou adoráciou.
Hlavný celebrant bol kardinál Jozef Tomko
a koncelebrant košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.
Počas svätej omše boli vystavené relikvie sv.Cyrila
a blahoslaveného Jána Pavla II.
Mali sme moţnosť navštíviť aj kostol, kde sú relikvie
Svätej Faustíny, Sankulárium Boţieho milosrdenstva a aj
Slovenskú kaplnku zasvätenú Sedembolestnej Panne
Márii.
Myslím, ţe všetci pútnici sme si odniesli hlboký
duchovný záţitok a získali sme veľa Boţích milostí pre
náš kaţdodenný ţivot.
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DEŇ MATIEK
Aj v našej obci sme si pripomenuli tento sviatok, ktorý
sa kaţdoročne uskutočňuje prvú májovú nedeľu. Deti zo
ZŠ a MŠ svojim mamám, starým mamám a krstným
mamám pripravili kultúrny program pod vedením
svojich učiteliek. Tak ako naše deti, tak aj obecné
zastupiteľstvo spolu so starostom obce vyjadrilo
poďakovanie formou sladkého dezertu a kvetiny.

DEŇ

OTCOV

Dňa 19.06.2011 sa za zamračeného počasia uskutočnilo
po prvý krát podujatie Deň otcov. Po krásnom
príhovore, ktorým otvorila Mgr. Emília Hládeková
kultúrny program, vystúpili po prvý krát mladšie
maţoretky. Po nich nastúpili deti zo MŠ, ktoré si
pripravili tanec pre otcov. Nakoniec naši mladí
zaspievali pieseň pre otcov. Po kultúrnom programe
nasledovali športové súťaţe. Pri štafete sa stretli tri
generácia, najskôr beţali najmladší, potom štafetu
prebrali ich otcovia a konečný finiš bol v réţii starých
otcov. Ďalšia športová súťaţ bolo preliezanie vrecom.
Nasledovala súťaţ v preťahovaní, kde sa proti sebe
postavili rôzne druţstvá. Posledná súťaţ bola hra na
slepú babu, kde otecko so šatkou cez oči za pomoci
svojej ratolesti mal za úlohy nájsť svoju maminku. Po
skončení bol pre všetkých pripravený guláš a pre
oteckov malé občerstvenie. Pre nepriazeň počasia sa
program skončil skôr, no veríme, ţe na budúci rok si
túto akciu zopakujeme.

DEŇ

Poďakovanie patrí našim maţoretkám MINI, ktoré po
prvý krát vystupovali verejne s choreografiu, ktorú
nacvičili pod vedením p. Eleny Hládekovej
a Ing.Veroniky Kubašovej, deťom z MŠ, pod vedením
Mgr.Zuzany Volčekovej, deťom zo ZŠ za krásne verše a
mladým za krásnu pesničku, ktorú napísala p. Elena
Hládeková, a nášmu vynikajúcemu a vţdy ochotnému
muzikantovi Joţkovi Kubolkovi a taktieţ aj celému
prípravnému výboru v zloţení Mgr. Emília Hládeková,
Elena Hládeková, Ing. Magdaléna Matejčíková, Mgr.
Maria Kolenová, Mgr. Marcela Kolenová, Mgr. Zuzana
Volčeková, Mgr. Dagmar Kormaňáková, Ing. Ľubica
Ľubová. Vďaka patrí aj OŠK Breza za zabezpečenie
prostriedkov na guľáš a rodine Janíkovej a Maťovčíkovej
a pani Ţofii Špigútovej za jeho prípravu.

DETÍ

Dňa 26.júna sa v areáli Základnej školy uskutočnilo
podujatie pre deti spojené s Dňom otvorených dverí ZŠ.
Súčasťou podujatia boli informačné aktivity zamerané
na zvyšovanie osvety a propagácie v rámci projektu
s názvom
„Zefektívnenie
a rozšírenie
systému
separovaného zberu v obci Breza“ a to zabezpečenie
edukatívnej činnosti, mobilný informačný stánok,
distribúcia informačných letákov, animačné hry
(edukatívna prezentácia formou hry, súťaţí, kreatívne
dielne maľovanie na tvár, ... ) a animátori v tematických
kostýmoch.
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UZAVRETIE MANŽELSTVA

PRIŠLI MEDZI NÁS

21.05.2011
Milada Dudášiková a Jozef Naništa
04.06.2011
Jozef Jakubiak a Dominika Vnučáková
11.06.2011
Mgr. Lucia Hlinková a Ing. Ctibor Slovík
11.06.2011
Soňa Sitáriková a Peter Adamec

Laššák Matej
03.04.2011
Jadroň Gabriel
29.05.2011
Kostrošová Klaudia
06.06.2011
Urbaník Michal
08.06.2011
Vnučáková Michaela
21.06.2011

25.VÝROČIE SOBÁŠA
Anton Huba a Anna rod Vnučáková

JUBILANTI
60 rokov:
65 rokov:
70 rokov:
75 rokov:
80 rokov:

Papajíková Helena, Podstrelený Ján, Hládek Stanislav, Morháčová Janka,
Kurtulík Peter, Peldová Mária
Parišek Milan, Kubolková Mária, Andris Ladislav,
Podstrelená Boţena, Betík Jozef, Kormaňák Ján
Nodţáková Terézia, Mudroňová Terézia
Kurtulík Štefan
Náčinová Ţofia
ODIŠLI OD NÁS...

Jozef Mušák

* 27.08.1949

† 20.05.2011

Justína Betíková

* 05.09.1924

† 26.05.2011

Mária Urbaníková

* 01.02.1958

† 27.06.2011

Matej Maťovčík

* 28.04.1952

† 30.06.2011

... ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ IM PANE
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TURNAJ

Dňa 12.06.2011 sa uskutočnil 10.ročník volejbalového turnaja o putovný pohár MsČK, ktorého sa zúčastnilo 7 druţstiev a
to Bar Pod Hájom, ANTROD, ZŠ, Hyeny, Levíčatá, Červený kríţ a obhajcovia minuloročného titulu Konvalinky. Za
príjemného slnečného počasia sa hralo na dvoch ihriskách systémom kaţdý s kaţdým.

Na treťom mieste sa umiestnilo druţstvo učiteľov zo ZŠ
v zloţení: druhé miesto obsadili minuloroční obhajcovia
Konvalinky v zloţení: Jozef Maťovčík st., Jozef Maťovčík ml.,
Ladislav Hládek, Pavol Volček, Anton Maťovčík, Mária
Maťovčíková, Jana Hládeková, Janka Hládeková a Jozef Betík,
a prvé miesto získalo druţstvo Levíčatá v zloţení: Ján Knápik,
Dávid Hládek, Stéphane Hládek, Patrik Hládek, Barbora
Hládeková a Eva Matejčíková.
Poďakovanie patrí pánovi Ivanovi a Jozefovi Hládekovi za
prípravu oboch ihrisiek, pani Elene Hládekovej za
zabezpečenia občerstvenia
a poskytnutie priestorov
a všetkým zúčastnením, za bezproblémové a športové
správanie.
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