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PRÍLEŢITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA
REKONŠTRUKCIA V MULTIFUNKČNOM AREÁLI POD HÁJOM
V rámci
medzinárodného
projektu:
„Spoluprácou
obcí
Breza
a Pcim
k upevňovaniu
a rozšíreniu
vzťahov
našich obyvateľov“ sa uskutočnila aj
investičná etapa. Staré „letné kino“ sa
prebudovalo
na
letnú
terasu
s prístreškom.
Tento
novovytvorený
priestor
bude
obci
slúţiť
k uskutočňovaniu
kultúrnych
aj
športových akcií.
Priestor patriaci obci bude obec vyuţívať
nielen na miestne aktivity, ale aj na
stretnutia so zástupcami druţobnej obce
Pcim.
Do cezhraničných akcií zapojíme celú
miestnu spoločnosť od detí, cez mládeţ
a dospelých aţ k seniorom. Vytvoria sa
priame cezhraničné partnerstvá, vzťahy
a základ pre spoluprácu do budúcna.
Prvá akcia vzájomnej medzinárodnej
spolupráce, ktorej poslúţili nové priestory
bolo stretnutie folklórnych súborov z našej
obce a druţobnej Gminy Pcim.
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OZNAMY VEDENIA ŠKOLY
 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Breza oznamuje, ţe od 15. 03. 2012 – 15. 04. 2012 prebieha prijímacie konanie na
predprimárne vzdelávanie detí do MŠ na školský rok 2012/2013.
 Ţiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môţu rodičia vyzdvihnúť v MŠ, na
ekonomickom oddelení ZŠ alebo na web stránke školy www.zsbreza@edupage.sk.
 Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2012/2013 sa konal 01. 02. 2012
- Zápisu sa zúčastnilo
24 / 13
 Z toho:
- Spolu prijatých do 1. ročníka k 01.02.2012
23/ 13
- Odklad školskej dochádzky
1/ 0
- Nezaškolení v MŠ
0/ 0
- Narodených po 31. 8. 2006
0/ 0
- Počet samostatných tried
1
- Počet spojených tried
0
 Pre ţiakov 9.ročníka bol dôleţitý deň 14.03.2012, kedy sa uskutočnilo celoslovenské Testovanie 9/2011.
 V 2. polroku školského roka 2011/2012 uţ máme za sebou tieto školské akcie: detský karneval,
lyţiarsky výcvik, Valentínsky ples, matematické, jazykové, prírodovedné, spoločenskovedné súťaţe.
 Blíţi sa posledný štvrťrok šk. roka 2011/2012, prajeme našim ţiakom, aby bol pre nich úspešný.
vedenie školy

ŠIKANA – ŠIKANOVANIE
Snaţme sa priblíţiť si, čo to šikanovanie je. O
šikanovaní hovoríme vtedy, keď jedno alebo
skupina detí hovorí inému dieťaťu škaredé a
nepríjemné veci, bije ho, kope, vyhráţa sa mu,
zamyká ho v miestnosti a pod. Tieto incidenty sa
môţu opakovať a pre šikanované dieťa je ťaţké,
aby sa samo ubránilo. Ako šikanovanie môţu byť
označené tieţ opakované posmešky alebo nepekné
poznámky o rodine. Za šikanovanie obvykle
nepovaţujeme občasnú bitku, alebo hádku
pribliţne rovnako fyzicky vybavených súperov.
Zásadne hovoríme o šikanovaní vtedy, ak je obeť
z nejakého dôvodu bezbranná – buď pre fyzickú
slabosť, či neobratnosť, pre svoju izolovanosť
v kolektíve, pre svoje psychické zvláštnosti.
Niekedy je ťaţké odlíšiť šikanovanie od podobných
javov, napr. od terorizovania celej triedy
bitkárskou bandou, od vymáhania peňazí, od
rasového násilia.

Šikanovanie nie je nikdy len záleţitosťou agresora
a obeti, ale vţdy sa týka ostatných členov skupiny.
Šikanovanie ţiakov – obetí sa oveľa častejšie
uskutočňuje
verbálnou
formou,
napríklad
posmievaním,
ironizovaním,
vyhráţaním,
nadávaním, nekomunikovaním, menej často
fyzickou formou, napríklad bitím po tele, kopaním,
štípaním, sácaním do steny a podobne. Stáva sa, ţe
spoluţiaci obete sa nepostavia na jej stranu, či uţ zo
strachu alebo ľahostajnosti. Šikanovanie často
ostáva skryté, obeť ani jeho spoluţiaci sa nezveria
učiteľovi, ani rodičom.
Obeť, ako sa ukazuje, zvyčajne tento stav dlhší čas
trpí, nerozpráva o ňom a o svojom preţívaní, trápi
sa, nedokáţe sa sústrediť na vyučovanie, je
nepozorná, smutná, má slabšie študijné výsledky,
reaguje pasívne alebo agresívne na okolie,
postupne sa výrazne zniţuje jej sebavedomie a
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sebaistota, jej komplexy menejcennosti sa
prehlbujú, neverí si a zlyháva vo viacerých
činnostiach. Domnievam sa, ţe šikanovaniu moţno
predísť, najmä ak sa dôraz kladie na rozvíjanie
sociálnych zručností a sociálnej kompetencie
ţiakov, keď sa ţiaci učia ako správne nenásilne
riešiť konflikty, vzájomne sa tolerovať a akceptovať
iné názory, postoje a sociálne skupiny a ak sa vedia
vcítiť do situácie druhých ľudí.

Centrom
pedagogicko
poradenstva a prevencie.

-

psychologického

Nepodceňujme šikanovanie. Je na pracoviskách aj
medzi deťmi v školách. U detí je veľmi dôleţitá
pomoc nás dospelých – učiteľov aj rodičov. Ak uţ
dieťa nájde tú odvahu, zdôveriť sa o svojich
problémoch, nebagatelizujme ich. Rodič môţe
oznámiť tieto skutočnosti triednemu učiteľovi,
alebo vedeniu školy. Naozaj sa bude u nás na našej
škole takýto problém riešiť dôrazne ale diskrétne.

Skupinové preventívne aktivity sa uskutočnia na
našej škole pod vedením odborníkov z CPPPaP
Námestovo. Budú ich absolvovať ţiaci podľa
rozpisu:

Jednou
z moţností
prevencie
šikanovania
v základných školách je realizovať pod vedením
vyškolených odborníkov preventívne programy
proti násiliu zamerané na získanie informácií o
šikanovaní a na osvojenie si sociálnych zručností,
ktoré by šikanovaniu v školách zabránili.

Téma : Eliminácia neprijateľného správania
7.A v dňoch 16.4., 2.5.,11.5.,28.5.,14.6.
7.B v dňoch 20.4.,10.5.,5.6.,13.6.
8.A v dňoch 13.4.,3.5.,9.5.,28.5.,14.6.,
8.B v dňoch 2.5.,17.5.,31.5.,13.6.
Téma : Drogy
9.A a 9.B v dňoch 18.4.,4.5.,29.5.

V rámci prevencie šikanovania a pri jeho riešení je
dôleţitá spolupráca medzi školou, rodičmi a

Ing. Matejčíková Magdaléna

PLES
Poslanecký ples sa uskutočnil
poslednú
fašiangovú sobotu 18.februára 2012. Aj tento krát
sme začali pekným zvykom obdarovaním ţien
ruţičkou. Starosta obce otvoril ples po tradičnom
vystúpení maţoretiek a začala zábava aţ do
ranných hodín pri dobrej hudbe, výbornej večeri,
tradičnej súťaţi v zatĺkaní klincov. Spestrením
plesu bolo aj vystúpenie mladých tanečníkov.

banka Námestovo, Ing. Ladislav Matejčík,
E.Hládeková, DOPSTAV S.Papajík, PD Lokca,
M.Kubica,
J.Sihelský,Autodiely,
Kvetinárstvo
E.Sivčáková, BAMAS I.Matejčík, V.Habláková,
M.Matejčík, ML-TECH M.Ľuba, textil Ľ.Ľubová,
AUTOJANO J.Parišek, TPC Group Ţilina

O zábavu bolo postarané aj losovaním tomboly,
ktorá bola početná ale aj hodnotná vďaka
sponzorom: Obec Breza, Zdruţenie Biela Orava,
Brezan, s.r.o, J. Randják, Ing. Maruniaková, BINS,
s.r.o, Pizzéria Oskarka-I.Betíková, STAVOS, s.r.o
V.Hlinka, Rozličný tovar M.Kubašová, HEKO-SDS,
s.r.o V.Kornhauser, Spolok bývalých urbarialistov
Breza, Kotly Lokca, s.r.o, YOVOX Breza,
K.Kampová, COOP Jednota Námestovo, Nábytok
A. Náčin, MBM-STAV, s.r.o, Ľ. Urbaník, Prima
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NÁDEJ VEĽKEJ NOCI
Ţiadna ľudská láska neexistuje bez bolesti.
I Boţia láska dosahuje svoj vrchol v bolesti.
Kríţ symbolizuje lásku Boha k človeku
i Boţie utrpenie spôsobené ľudskou sebeckosťou.
Pohľadom na kríţ sme zasväcovaní do tajomstva boţskej lásky.
Pri kríţi tušíme, ţe ani naša láska k Bohu
sa nezaobíde bez bolesti, ţe vo chvíli, keď Boha milujeme,
zároveň trpíme svojou obmedzenosťou.
Keď nás láska otvára Bohu, tak to bolí...
Veľkonočné sviatky sú pre kresťanov tými
najväčšími sviatkami. Počas nich si pripomíname
utrpenie a smrť Pána Jeţiša i jeho zmŕtvychvstanie.

a slávnostné modlitby veriacich. Nasleduje poklona
kríţu a sväté prijímanie. Po ňom kňaz vystaví
Eucharistiu na poklonu k Boţiemu hrobu.

Zelený štvrtok. Vo štvrtok večer Pán Jeţiš slávil
poslednú večeru so svojimi učeníkmi. V tento večer
ustanovil dve sviatosti: sviatosť posvätného stavu
a sviatosť
Eucharistie.
Na
zelený
štvrtok
predpoludním biskupi slúţia s kňazmi svojich
diecéz svätú omšu svätenia olejov.
Pri večernej svätej omši počas spevu Glória utíchnu
všetky zvony a organ prestane hrať. Po evanjeliu sa
zvyčajne koná obrad umývania nôh. Po svätej omši
prenesie kňaz Oltárnu sviatosť na bočný oltár, čo je
znakom opustenosti Pána Jeţiša v Getsemanskej
záhrade.

Biela sobota. Cez deň veriaci prichádzajú na
poklonu kríţu a k Boţiemu hrobu. Po západe slnka
sa začína slávnosť veľkonočnej vigílie (vigília =
nočné bdenie, nočná hliadka v starom Ríme). Svätá
omša sa začína obradom svetla. Vtedy sa zapáli
a posvätí oheň a veľkonočná svieca – paškál.
Nasleduje liturgia slova. Počas spevu Glória sa
rozozvučia zvony. Ďalšou časťou je liturgia krstu,
keď kňaz posvätí krstnú vodu a veriaci si obnovia
krstné sľuby. Súčasťou omše môţe byť aj krst
dospelých (katechumenov). Poslednou časťou je
liturgia Eucharistie. Po svätej omši nasleduje
sprievod vzkriesenia s Eucharistiou v monštrancii
a záverečné poţehnanie.

Veľký piatok. V tento deň sa neslúţi svätá omša,
ale sa konajú obrady na pamiatku Jeţišovho
umučenia. Bohosluţbu slova tvoria pašie, homília

Mgr.Marta Matejčíková

PLÁN AKCIÍ NA ROK 2012
Na rok 2012 sú naplánované tieto kultúrne a športové podujatia
Deň matiek
MDD
Volejbalový turnaj
Deň otcov
Dedinský futbalový turnaj
Uvítanie detí

06.októbra 2012
02-03.júna 2012
01.júla 2012
17.júna 2012
29.júla 2012
29.augusta 2012

Rodinná placka
Turistika
Posedenie s dôchodcami
Brezanský prechod
Zimný futbalový turnaj
Brezanská stopa

22.september 2012
október 2012
11.október 2012
30.december 2012
05.januára 2013
január – február 2013

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeţe, športu
a sociálnych sluţieb
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NIEČO O CHODNÍKOCH Z MINULOSTI

SPRÁVA O ČINNOSTI MSČK ZA ROK 2011

Chodníky sú nohami vyšliapané – úzke cestičky
pre peších po ktorých sa chodilo po chotári a tieţ
spájali dediny či mestá, a to najkratšou trasou.
Keďţe pred 80 rokmi autobusy neexistovali, ľudia
vyuţívali chodníky ako najkratšie trasy do cieľa.
Obyčajne sa išlo z dediny do dediny, do okresného
mesta, na ţelezničnú stanicu Oravský Podzámok
a pod.

Výročné zhromaţdenie MSČK sa konalo
20.februára 2012 v sále kultúrneho domu v Breze.
Tento rok medzi hostí patrila aj riaditeľka SČK ÚS
Orava Dolný Kubín pani Ľubica Dubnicayová.

Chodník bol neomylný voditeľ ľudí aj v čase hmly
a v noci. Najdlhší chodník cez Brezanský chotár
viedol z Brezy do Námestova, smer Pod záruby,
Jarovisko, Jasenícke potoky a popod Skalku do
Námestova. Tento chodník vyuţívali tí, čo chodili
cez Brezu pešo. Ďalší chodník z obce smeroval do
Oravského Podzámku a to cez Ţelezný most, hore
medzami do Surova a ďalej do Oravského
Podzámku na vlak. Tento chodník začínal tieţ pri
moste – Pod Háj a šiel okolo poľnej cesty hore
Komaniškami, Nad Háj, Príkra a Surov, kde sa
viaceré
chodníky
spájali
od
Krušetnice
a Zákamenného. Chodník smeroval aj do Mutného
do hole. Začínal v dedine pri Skôrkovi, pri Svätej
Hane ponad Jaruhy, Rybárky, Štrbánky a cestou na
Opálený Vršek. Chodníček vyšliapaný bol aj na
Poľany a cez Poľany do Beňadova a Oravského
Veselého. Tento vyuţívali kosci, hrabáčky,
pláteníci, tkáči plátna v Or. Veselom a pod. Ďalšie
miestne chodníky boli hore Zrazom, na Brabirku,
za vodu Lán, a cez Pekelné do Lokce. V zimnom
období chodníky boli opustené, oţili aţ po
zmiznutí snehu. Dodnes sa zachovali kríţe pri
chodníkoch a to Svätá Hana pod Stračím Hájom,
kríţ na Štrbánkach, na rázcestí Beňadovo
a v Jarovisku. Zásluhu na obnove týchto kríţov má
uţ zosnulý Ján Matejčík č. d. 52. Treba spomenúť
tieţ kaplnku Pod Pekelnou, pri ktorej sa nejeden
chodec ale i furman pomodlil v čase snehovej
metelice cez Ťapešovo a Lokcu ţe uţ je dobre, lebo
pod Pekelnou od Severu nefúkalo. Krušetňani
a Zakamenci sa pristavili pri ceste – Kaplnka sv.
Jána za Brezou.

Po zhodnotení činnosti miestneho spolku, boli
ocenení niekoľkí členovia MSČK Breza a to:
p.Jozef Verníček – ocenenie k ţivotnému jubileu
p.Ján Parišek – ocenenie dlhoročného darcu krvi drţiteľa zlatej plakety a k ţivotnému jubileu
Ing.Katarína Mikulová – ocenenie darcu krvi –
drţiteľa striebornej plakety
p.Elena
Hládeková,
p.Mária
Durčáková,
Ing.Magdaléna Matejčíková – ocenenie za pomoc
pri plnení úloh MSČK a za šírenie princípov ČK
V súčasnosti má MSČK v Breze 132 členov.
Poriadané akcie a správy o činnosti si môţu
záujemcovia nájsť na stránke obce www.breza.sk.

Kaţdý posledný utorok v mesiaci sa bude konať
meranie krvného tlaku od 15:00 do 16:00
v kultúrnom dome.

Ján Matejčík
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MAŢORETKY
Súbor brezanských maţoretiek netreba obyvateľom
obce obzvlášť predstavovať. Maţoretky spestrujú
svojimi vystúpeniami rôzne kultúrne a športové
podujatia v obci. Svoju históriu začali písať v roku
2000, keď bol pod vedením Mgr. Emílie
Hládekovej a Boţeny Kubašovej zaloţený prvý
súbor na podnet vtedajšej starostky obce Breza
Terézie Hládekovej. V roku 2001 sa k nim pridal aj
súbor Dúholienky, ktorý tvorili zväčša mladšie
dievčatá. Postupne sa z týchto dvoch súborov stal
jeden a v súčasnosti ho tvorí 9 starších dievčat.
Minulý rok bol zorganizovaný konkurz, s cieľom
vytvoriť súbor mladších maţoretiek. Konkurzu sa
zúčastnilo 60 dievčat. Postupne sa ich počet ustálil
na 18 dievčat, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na
skúškach v sále kultúrneho domu.
Fungovanie súboru by nebolo moţné bez finančnej
podpory
Občianskeho
zdruţenia
ECHO
a Obecného úradu. Vďaka tejto pomoci boli pre
dievčatá ušité kostýmy, zakúpené originálne
paličky, čuby a taktieţ biele šnurovacie čiţmičky.
Týmto by som sa chcela poďakovať OZ ECHO za
ich finančnú a organizačnú pomoc, Obecnému
úradu za poskytnutie priestorov na skúšky
a finančnú podporu, krajčírkam pani Marte
Janíkovej a pani Štefánii Kubašovej za ušitie tých
nemálo kostýmov, ktoré máte moţnosť vidieť pri
rôznych vystúpeniach a v neposlednom rade pani
Elene Hládekovej, Mgr.Emílii Hládekovej a Ing.
Magdaléne Matejčíkovej za ich pomoc vo všetkom,
čo si vedenie takéhoto súboru vyţaduje. Verím, ţe
všetky dievčatá si uvedomujú, ţe bez týchto ľudí
a organizácii by fungovanie súboru nebolo moţné.
Poďakovanie patrí aj všetkým členkám súboru, za
ich usilovné cvičenie nových, niekedy náročných
choreografií a pravidelnú dochádzku.
Teším sa na ďalšie vystúpenia a dúfam, ţe
vydrţíme v tomto zloţení čo najdlhšie, aby sme
mohli svojimi vystúpeniami naďalej oţiviť rôzne
akcie v našej obci.
Ing. Veronika Kubašová
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UZAVRETIE MANŽELSTVA

PRIŠLI MEDZI NÁS
Hlinková Nela
06.01.2012
Pindiaková Ella
19.01.2012
Jakubiaková Barbora
28.03.2012

♥ 07.01.2012
Mgr. Ľubica Matejčíková a Michal Smolár

25-VÝROČIE SOBÁŠA
Stanislav Bakoš a Viera rod. Betíková
Miroslav Verníček a Terézia rod. Vnučáková

ODIŠLI OD NÁS...
Štefan Nodţák
Albín Urbaník
Terézia Hládeková
Helena Verníčková
Terézia Štefanigová

* 10.08.1945
* 25.03.1955
* 29.11.1923
* 07.10.1935
* 16.04.1932

† 04.01.2012
† 15.01.2012
† 30.01.2012
† 24.03.2012
† 25.03.2012

...ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ IM PANE.

01/2012

JUBILANTI
60 rokov:
Jozefína Vnučáková
Pavol Kurtulík
Jozef Sitárik
Rudolf Kormaňák
65 rokov:
Jozef Bohucký
Anastázia Betíková
70 rokov:
Ladislav Matejčík
Jozef Verníček
75 rokov:
Ţofia Maťovčíková
80 rokov:
Helena Romaňáková

Osie úle
Potrebujeme: 160 g detských piškót, 50 g vlašských orechov, 50 g ml.cukru, 2 lyţice
roztopeného masla, 2 lyţice mlieka, 2 lyţice rumu, koňak, detské piškóty
Postup: Piškóty a orechy zomelieme, pridáme cukor, maslo, rum a vypracujeme vláčnu
hmotu.Hmotu vtláčame do úlikových formičiek ( je ich beţne dostať v domácich potrebách),
ktoré sme predtým obsypali mletým cukrom a vyklopíme. Do plných úlikov urobíme koncom
drevenej varešky otvor na koňak a vyklopíme. Do otvoru vlejeme koňak a prikryjeme
piškótom.

OZNAM
Redakčná rada Brezanského ţivota pozýva záujemcov, ktorí by chceli pracovať v obecných
novinách na stretnutie dňa 27.apríla 2012 o 16:30 hod v kultúrnom dome.
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KLUB BIATLONU BREZA ZÍSKAL NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA 9 MEDAILÍ
Náš klub po skvelej letnej sezóne mal veľké
očakávania aj do Zimnej sezóny 2012. Súťaţný
kolotoč sa začal uţ v polovici decembra, keď
Michaela Maxová absolvovala prvé preteky v behu
na lyţiach v kategórii mladších dorasteniek, kde
skončila na peknom 5.mieste. Po druhom kole
Slovenského pohára na konci roka sa od 3.januára
20 členný tím zúčastnil zimného sústredenia
v Osrblí. V prostredí biatlonového areálu sme
absolvovali prvé kilometre na snehu. Starší ţiaci sa
sústredili na vytrvalosť a objemový tréning
a najmenší zase na základy beţeckého lyţovania
a nácvik streľby. Po sústredení nasledovalo I. kolo
Slovenského pohára v behu na lyţiach na Kojšovej
Holi pri Košiciach, kde sa nám podarilo hneď
získať striebornú medailu v podaní Tomáša
Kubasa. Výborné výsledky dosiahli aj Júlia
Baláková a Nikola Kormaňáková, ktoré obsadili
4.miesta vo svojich kategóriách.
Prvé kolo biatlonového Viessmann pohára sa
konalo 14.-15. januára v Osrblí. V sobotu sa však
trojica Michal Sitárik, Nikola Kormaňáková
a Tomáš Kubas zúčastnili na Štrbskom Plese II.
kola SP v behu na lyţiach kde si Tomáš pripísal na
svoje konto prvé tohtoročné víťazstvo. Nikola bola
opäť štvrtá so 7-sek. stratou na medailu. Michal
skončil na 6.mieste. Po presune do Osrblia ešte
v ten
deň
absolvovali
preteky
v biatlone
a nepočínali si vôbec zle. Tomáš získal 2.miesto a
Michal si vybojoval svoju prvú medailu
s bronzovým leskom. Najlepší výsledok však
dosiahla Michaela Maxová v kategórii 14-15
ročných ţiačok, keď aj napriek slabšej streľbe
dokázala skvelým behom predstihnúť všetky svoje
súperky a zvíťaziť.
Ďalšie súťaţe v biatlone a v behu na lyţiach
pokračovali v týţdňových intervaloch. Do konca
sezóny
sme
sa
zúčastnili
ešte
13-tich

pretekov, kde nám na klubové konto pribudlo
niekoľko medailí.
V biatlone sa najviac darilo Tomášovi Kubasovi,
ktorý vyhral 2 preteky v Predajnej a raz bol druhý.
Úspešne mu sekundoval Michal Sitárik keď si na
svoje konto pripísal jedno víťazstvo a dve 3.miesta.
Stabilné výkony podávala aj Júlia Baláková
z Lokce, ktorá získala jedno 3.miesto. Všetci ostatní
– Michaela Maxová, Juraj Maxa ml., Adela
Durčáková, Diana Matysová, sestry Mária
a Zuzana Remeňové z Hruštína a Patrik Kormaňák
sa pravidelne umiestňovali v prvej desiatke
výsledkových listín svojich kategórií.

Foto: III.kolo Viessmann pohára - Predajna

V behu na lyţiach sa najviac darilo opäť Tomášovi
Kubasovi, ktorý získal v kvalifikačných kolách
ďalšie dve víťazstvá a tri 2.miesta. Vzhľadom na
kolíziu s termínovým kalendárom biatlonových
pretekov a zameraniu sa na voľný štýl sa nedali
očakávať v behu klasickou technikou nejaké extra
výkony od ostatných detí. Ale aj napriek tomu sa
naši nestratili a končili vţdy do 10.miesta.
Veľkým úspechom sa skončili Majstrovstvá
Slovenska v biatlone. Hneď v úvodnom preteku
s hromadným štartom sme po výbornom výkone
zásluhou Tomáša Kubasa získali titul majstra SR.
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Skvelé 2. miesto si vybojovala Michaela Maxová
z Rabče a bronzové medaile do zbierky pridali Júlia
Baláková a Michal Sitárik, ktorý bol ešte 2-krát
bronzový
vo
vytrvalostnom
a rýchlostnom
preteku. Svoju prvú veľkú medailu s bronzovým
leskom si z vrcholového podujatia odniesla aj
Adela Durčáková.
Fantastický záver sezóny mal náš najlepší pretekár
Tomáš Kubas. V prvý marcový víkend sa zúčastnil
aj pretekov v biatlone a v behu na lyţiach. Pokým
sa ostatný pretekári pripravovali v Osrblí tak
Tomáš bojoval o ďalší titul Majstra Slovenska
v behu na lyţiach na Skalke pri Kremnici.
Doobedňajší pretek na 4 kilometrovej trati
klasickým spôsobom zvládol na výbornú a získal
tak uţ svoj druhý tohtoročný titul majstra SR
v behu na lyţiach. Po presune do Osrblia uţ po 2
hodinách stál na štarte vytrvalostného preteku
v biatlone. Porciu 6 kilometrov hravo zvládol a keď
ani raz nezaváhal na strelnici bolo všetkým jasné,

01/2012

ţe získa ďalší titul majstra. Zvíťazil s náskokom
1:33 pred druhým v poradí a 3:03 pred tretím
a dokázal tak v priebehu 3 hodín získať dva
majstrovské tituly v dvoch rôznych športoch čo sa
pravdepodobne ešte nikomu nepodarilo.
Náš klub, tak v tejto sezóne potvrdil príslušnosť
k absolútnej Slovenskej špičke v oboch športových
odvetviach aj keď sa viac zameriava na biatlon.
Tieto výsledky sú odrazom výbornej práce
trénerov Mgr. Antona Matejčíka, Antona Volčeka,
Juraja Maxu, Mgr. Ľubice Kubasovej, Mgr. Adriány
Kormaňákovej, Pavla Sitárika a Františka Remeňa.
Klub má aj svoju vlastnú internetovú stránku
www.biatlonbreza.sk kde sú všetky informácie
a fotografie z akcií na ktorých sa naši pretekári
zúčastnili. Na záver chceme poďakovať všetkým
rodičom a deťom za vzornú reprezentáciu klubu
a Hornooravských obcí Breza, Lokca, Rabča,
Hruštín.
podpredseda klubu Martin Náčin

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ATLETIKE
Bronz pre Dávida Sitárika
Najväčší úspech si pripísal Dávid Sitárik z Brezy na
trojkilometrovej trati. V rozbehu skončil druhý
s časom 9:34:22min, čo mu stačilo na výborné tretie
miesto v kategórii juniorov. Získal tak prvú
medailu v tejto kategórii z vrcholových pretekov.
Peter Sitárik

PRECHOD BREZANSKÝM CHOTÁROM
OŠK lyţiarsky oddiel Breza usporiadal dňa
30.12.2012
VI.ročník
zimného
prechodu
Brezanským chotárom na ktorom sa zúčastnilo 50
turistov. Po náročnom prechode všetkým výborne
chutil guľáš, ktorý uvaril Janko Sihelský. Tešíme sa
na ďalší ročník a dúfam, ţe nás bude o niečo viac.
Ďakujeme sponzorom: Ing. Betík Miroslav, Papajík
Stanislav, Kubica Miroslav, Sihelská Terézia, Ľuba
Miroslav, Urbár Breza, Florek Pavol, Matejčík
Miroslav, Obecný úrad.
Predseda lyţiarskeho oddielu Peter Sitárik
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ZIMNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
OŠK lyţiarsky oddiel Breza usporiadal dňa
06.januára 2012 v poradí 13.ročník zimného turnaja
v minifutbale o Putovný pohár Starostu obce Breza,
na ktorý sa prihlásilo 6 druţstiev. Hralo sa
systémom kaţdý s kaţdým. Minuloročný víťaz
Mirutomi obhajoval putovný pohár. Po výborných
výkonoch
prevalcovalo
všetky
druţstvá
a zaslúţene putovný pohár obhájili.

Najlepší strelec: Janík Jozef
Najstarší hráč: Naništa Ján
Konečná tabuľka:
1.miesto Mirutomi
2.miesto Real
3.miesto BNK
4.miesto Lentilky
5. miesto Člnoček –BP
6.miesto Jašterčáci

16:3
13:5
15:8
7:11
7:19
6:18

15 bodov
12 bodov
9 bodov
4 body
4 body
0 bodov

Ďakujeme sponzorom:
Bamas – Igor Matejčík, Dopstav – Stanislav Papajík,
Urbár Breza, Mirutomi – Miroslav Fafejta, Bar Pod
Hájom – Elena Hládeková, Mäsomat – Miroslav
Kubica, Ing. Miroslav Betík, Obecný úrad

FOTO: Víťazné družstvo Mirutomi:
Peter Sitárik, Dušan Nodžák, Milan Juriga, Andrej Juriga,
Karol Kormaňák, Ľubomír Mäsiar, Matúš Hvoľka, Tomáš
Briš

Vďaka patrí aj kuchárom, ktorí nám varili guľáš
Miroslav Kostroš a Lukáš Náčin.
Predseda lyţiarskeho oddielu Peter Sitárik

STOLNÝ TENIS ROK 2012
Oddiel stolného tenisu v sezóne 2011/2012
prihlásil do súťaţe dve druţstvá. V 7.lige druţstvo
"A" v 8.lige druţstvo "B" Najlepšie výsledky má
druţstvo "A", ktoré je zatiaľ na 2.mieste a bude
hrať baráţ o postup do 6. Ligy. O úspech sa
zaslúţili : Igor Matejčík, Zdenko Nodţák, Patrik
Hladek, Martin Durčák, Jozef Hladek. Druţstvo "B"
obsadilo konečné 4.miesto v zostave: Kubaš Jozef,
Stanislav Štefaniga, Miroslav Fafejta, Pavol Volček,
Andrej Náčin, Adam Matejčík a Milan Juriga.
Tréningy sa uskutočňujú v sále kultúrneho domu
v utorok a štvrtok. Tréningov sa zúčastňujú všetky
vekové kategórie.
Oddiel na záver roku 2011 usporiadal Vianočný
turnaj v kategóriách ţiaci, neregistrovaní a štvorhry
s týmito výsledkami. V kategórií ţiaci vyhral
Adam Matejčík, druhý František Betík, tretí Roman
Špigút, v kategórií neregistrovaní zvíťazil Dávid
Romaňák, druhý Tomáš Romaňák, tretí Milan

Juriga, vo štvorhre zvíťazili Marek Dudášik a
Dávid Romaňák, druhý Milan Juriga a Stanislav
Kormaňák, tretí Igor Matejčík ml. a Adam Matejčík.
Turnaja sa zúčastnilo 32 štartujúcich. Ďalej sme
usporiadali 17.ročník Vianočného turnaja medzi
registrovanými
hráčmi
Brezy
a Mútneho
v kategórii dvojhra a štvorhra. V dvojhre skončil
Martin Durčák na 3. mieste, zvíťazil hráč Mutného
Ján Veselovský a v štvorhre zvíťazili Jozef Hladek a
Martin Durčák .
V mesiaci október sme dali ţiadosť riaditeľke
základnej školy, aby tréningy a zápasy sme mohli
hrať
v telocvični, ale zatiaľ sme odpoveď
nedostali.
Na záver by sme chceli poďakovať Obecnému
zastupiteľstvu za poskytnutie priestorov na
tréningy a majstrovské zápasy v kultúrnom dome.
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BREZANSKÁ FUTSALOVÁ LIGA
Počas zimnej futbalovej prestávky sa v v novej
viacúčelovej hale ZŠ s MŠ Breza uskutočnil 1.ročník
futsalovej ligy. Do súťaţe sa prihlásilo šesť
druţstiev, v ktorých sa vystriedalo 63 hráčov
všetkých vekových kategórií.
Počas súťaţe
podávali všetci dobré výkony a hlavne hrali všetci
fair-play na čo dohliadal hlavný rozhodca p. Jozef
Kubaš. Najlepšiu a najvyrovnanejšiu formu si
počas všetkých zápasov udrţalo druţstvo Olympic,
ktoré zaslúţene získalo víťaznú trofej. Na
slávnostnom vyhodnotení súťaţe bola z rúk
predsedu OŠK Breza p.Stanislava Papajíka
odovzdaná cena pre najlepšieho futbalistu OŠK
Breza za rok 2011 Milana Jurigu a najlepšieho
stolného tenistu za rok 2011 Jozefa Hladeka.

FOTO: Víťazné družstvo OLYMPIC

Bc.Stanislav Kormaňák

Konečná tabuľka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klub
OLYMPIC
AUTODIELY
JAŠTERÁCI
BAMAS
REAL
DRÁČIK

Z
15
15
15
15
15
15

V
11
9
9
5
5
0

R
2
3
2
4
1
0

P
2
3
4
6
9
15

Skóre
105 : 64
79 :67
115 :80
81:82
75:70
54 : 143

Body
35
30
29
19
16
0
FOTO: Najlepší futbalista a Najlepší Stolný tenista

BEŢECKÉ LYŢOVANIE 6. ROČNÍK BREZANSKEJ STOPY
Dňa 22.januára 2012 lyţiarsky oddiel v spolupráci
s ECHO-Breza usporiadal preteky v behu na
lyţiach o Putovný pohár starostu obce Breza.
Vďaka organizátorom a sponzorom sa na štart
postavilo 50 pretekárov, ktorí bojovali na trati
o pekné ceny.
Najstarší účastník bol Eduard Labaj z Or. Jasenice.
Najmladšia účastníčka bola Nina Kubasová.

Poradie
1.
2.
3.

Štart.číslo
94
3
24

Taktieţ sa vyhlásil najlepší beţec pretekov, ktorý
získal Putovný pohár starostu obce Breza stal sa
ním Rafael Lonský z Oravského Podzámku.
Všetkým gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.
Lyţiarsky oddiel ďakuje sponzorom:
ECHO Breza, Píla Vasiľov – Šimulčík Peter, Kotly
Lokca – Bohucký Jozef, Bar Pod Hájom –
Hládeková Elena, OŠK Breza, Anton Náčin,
Obecný úrad Breza, Mäsomat – Kubica Miroslav,
Ing. Miroslav Betík a Stavos – Hlinka Vladimír

VÝSLEDKY
Kategória: Veteráni 60 rokov a starší – 4,5km
Meno a priezvisko
Rok nar.
Klub
Labánek Milan
1950
Breza
Murárik Ladislav
1952
Sneţnica
Náčin Anton
1949
Breza
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Poradie
1.
2.

Štart.číslo
7
27

Kategória: Muţi III. 50-59 rokov – 6,5km
Meno a priezvisko Rok nar.
Klub
Kuba Anton
1959
Rudinka
Verníček Štefan
1958
Zákamenné

Čas / min.
27:59
32:40

Poradie
1.
2.
3.

Štart.číslo
18
33
10

Kategória: Muţi II. 40-49 rokov – 8,5km
Meno a priezvisko Rok nar.
Klub
Lonský Ľuboš
1964
Or. Podzámok
Sitárik Peter
1968
Breza
Trabalík Rastislav
1971
Or. Jasenica

Čas / min.
34:34
35:35
37:17

Poradie
1.
2.
3.

Štart.číslo
17
6
35

Kategória: Muţi I. 20-39 rokov – 8,5km
Meno a priezvisko Rok nar.
Klub
Lonský Rafael
1993
Or. Podzámok
Madleňák Jozef
1973
Or. Jasenica
Voška Marek
1978
Vasiľov

Čas / min.
29:40
31:23
43:33

Poradie
1.
2.

Štart.číslo
34
31

Kategória: Ţeny II. 40 rokov a staršie – 4,5km
Meno a priezvisko Rok nar.
Klub
Sitáriková Mária
1968
Breza
Florková Adriána
1971
Námestovo

Čas / min.
23:38
24:51

Poradie
1.

Štart.číslo
16

Kategória: Ţeny I. 20-39 rokov – 4,5km
Meno a priezvisko
Rok. nar
Klub
Michaligová Ruţena
1993
Breza

Čas / min.
27:58

Poradie
1.
2.

Štart.číslo
19
20

Kategória: Dorastenci 16-19 rokov – 6,5km
Meno a priezvisko
Rok. nar
Klub
Sitárik Dávid
1993
Breza
Kšenzulák Ľuboš
1992
Mútne

Čas / min.
25:37
44:18

Poradie
1.
2.
3.

Kategória: Starší ţiaci r.n. 1996-1998 (roč. 7,8,9) – 2,5km
Štart.číslo
Meno a priezvisko
Rok nar.
Klub
23
Kormaňák Patrik
1996
Breza
100
Maxa Juraj
1998
Rabča
13
Madleňák Matej
1998
Or. Jasenica

Čas / min
9:36
9:46
10:56

Poradie
1.
2.

Kategória: Mladší ţiaci r.n. 2000-2002 (roč. 4,5,6) – 2km
Štart.číslo
Meno a priezvisko
Rok nar.
Klub
21
Sitárik Michal
2002
KB Breza
54
Maxa Lukáš
2002
Rabča

Čas / min.
7:24
8:05

Poradie
1.
2.
3.

Kategória: Mladšie ţiačky r. n. 2000-2002 (roč. 4,5,6) – 2km
Štart.číslo
Meno a priezvisko
Rok nar.
Klub
26
Baláková Júlia
2000
Lokca
15
Remeňová Zuzana
2000
Hruštín
1
Durčáková Adela
2001
Breza

Čas / min.
9:45
10:51
10:28

Poradie
1.
2.

Poradie
1.

Štart.číslo
28
5

Štart.číslo
4

Kategória: Talenty chlapci r.n. 2003 a mladší – 400m
Meno a priezvisko
Rok nar.
Klub
Matejčík Michael
2003
Breza
Náčin Adam
2003
Breza
Kategória: Talenty dievčatá r.n. 2003 a mladšie – 400m
Meno a priezvisko
Rok nar.
Klub
Kubasová Nina
2006
Breza

Čas / min.
1:38
2:30

Čas / min
3:58

Povolené OZ 12.2.1999 Uzávierka čísla: 30.03.2012
Zodpovední: Mgr. Emília Hládeková, Ing. Magdaléna Matejčíková, Ing. Veronika Kubašová
Email: breza@orava.sk, kubasova@breza.sk

