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PRÍLEŽITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA

AJ

TAKÁTO JE TVÁR NAŠEJ OBCE

Ţivotné prostredie nie je len môj dom a moja
záhradka, ale všetko okolo nás, chodníky, lesy,
cesty, lúky ...
Znečistenie ţivotného prostredia je problém,
ktorý sa týka nás všetkých a tak by nám nemal
byť ľahostajný.

Je tu jar. Príroda sa prebúdza,
preto sa snaţme vyčistiť ju
a zbaviť nášho neporiadku,
aby sa mohla rozvinúť do plnej
krásy a potešiť nás svojou
nádherou pri prechádzkach
a oddychu počas celého roka.

Dňa 09.04.2011 môţete prispieť svojou troškou k zlepšeniu a ku skrášleniu
našej obce. Zraz dobrovoľníkov je o 8:30 hod pred obecným úradom.
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa
19.11.2010
starosta informoval o:
 projektoch:
Revitalizácia verejného priestranstva,
Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ
Breza
Zmena palivovej základne v objekte ZŠ
v obci Breza s napojením MŠ na
obnoviteľný zdroj – biomasu,
Rekonštrukcia
a
modernizácia
verejného osvetlenia v obci Breza
Zefektívnenie a rozšírenie separovaného
zberu v obci
Obecné zastupiteľstvo konané dňa 19.11.2010
schvaľuje:
 Dodatok č.1 k VZN č.5/2008 o miestnych
daniach
 Správu o činnosti ZŠ a MŠ Breza za školsky rok
2009/2010

POČET

OBYVATEĽOV K

31.12.2010

Počet obyvateľov
z toho muţi
z toho ţeny
Počet sobášov
Počet rozvodov
Počet ţivonarodených detí
z toho muţi
z toho ţeny
Počet zomrelých
z toho muţi
z toho ţeny
Celkový prírastok

1 591
851
740
3
1
20
12
8
7
4
3
+ 12
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa
16.12.2010
starosta informoval o:
 výsledkoch volieb do orgánov samosprávy
obce
 zriadení Komisie ochrany verejného záujmu,
Komisie kultúry, vzdelávania a mládeţe,
Komisie výstavby plánovania a regionálneho
rozvoja a Komisie ochrany verejného poriadku
a kontroly
Obecné zastupiteľstvo konané dňa 16.12.2010
schvaľuje:
 sobášiacich v zloţení: Ing. Ladislav Matejčík
a Anton Kolena

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa
28.01.2011
starosta informoval o:
 projektoch:
Zmena palivovej základne v objekte ZŠ
v obci Breza s napojením MŠ na
obnoviteľný zdroj – biomasu
Zefektívnenie a rozšírenie separovaného
zberu v obci Breza
Prístrešie pre viacúčelové vyuţitie
Obecné zastupiteľstvo konané dňa 28.01.2010
schvaľuje:
 členov komisií
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ZÁCHRANÁRI V AKCII

Hovorí sa, ţe raz vidieť je viac ako stokrát počuť.
V tomto duchu sme naplánovali pre deti našej
materskej školy zdravotnú prípravu pod vedením
predsedníčky MsSČK v Breze Mgr. Emílie
Hládekovej. Cieľom tejto zdravotnej prípravy bola
snaha upriamiť detskú pozornosť na vlastné
zdravie, moţnosti prevencie a na prvú pomoc pri
drobných poraneniach. Názornými ukáţkami bola
deťom priblíţená práca záchranárov. Deti si
prakticky vyskúšali ošetrenie drobných poranení,
poskytnutie umelého dýchania a masáţ srdca. Pre
našich malých škôlkarov to bolo pekné dopoludnie
plné záţitkov.
V deťoch sa tak hravou formou odbúrava strach
a panika z krvi, drobných poranení a chorôb,
stimuluje sa ich schopnosť komunikovať aj vo
vyhranenejších situáciách.
Za svoju šikovnosť dostali detičky malý darček
a tieţ pekné omaľovánky so zdravotnou tematikou,
ktoré si mohli vyfarbiť a porozprávať sa medzi
sebou o tom, prečo je dôleţité pomáhať ľuďom
v rôznych situáciách.
Mgr. Zuzana Volčeková

Breza Breza Brezička
bývam tu od malička
Breza to je domov môj,
tu si ţijem ţivot svoj
ţijem tu ja veľmi rád,
s kaţdým som tu kamarát.
Števko Naništa

Keď som išiel cez Brezu,
zbadal som modrú nevädzu.
Keď som išiel cez Páleničky,
videl som tam veveričky.
Keď som išiel cez Potôčik,
pridal som si rezký krôčik.
Keď som išiel cez Starú Ves,
uhryzol ma veľký pes.
Keď som išiel Pod Záruby,
bývajú tam chlapci hrubý.
Peter Joštiak
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Jedna obec maličká
rastie tam brezička.
Je tam všetko krásne
píšu sa o nej básne.
V Breze je veľa domov
rastie aj veľa stromov.
Paťka Svetláková

BREZANSKÝ

ŽIVOT
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01/2011

OCHRANA

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich
ţivot, zdravie alebo ich majetok aţ vtedy, keď sú
priamymi účastníkmi havárií, ţivelných pohrôm
alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych
udalostí potvrdzujú, ţe neznalosť vhodného
reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej

podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na
ţivotoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení
ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti
nemôţe zvrátiť beh udalostí, môţe vhodnou
voľbou správania výrazne zníţiť dopad jej
následkov vo svojom okolí.

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané
varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne doplňované
hovorenou informáciou prostredníctvom stanice SRo a STV.
Tón sirény Dĺžka tónu
Druh signálu
Kolísavý 2 minúty Všeobecné ohrozenie
Stály
6 minút
Ohrozenie vodou
Stály
2 minúty
Koniec ohrozenia
Keď zaznie varovný signál, zapnite si rádio, televíziu,
kde sa dozviete o tom, čo sa stalo a riaďte sa vydanými pokynmi.
Čo robiť keď zaznie siréna ... mimo pravidelnej doby preskúšania
~
~
~
~

~
~
~
~
~

Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbliţšej budovy.
Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaţdite celú rodinu a byt neopúšťajte.
Nesnaţte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu
(netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môţete utesniť tkanivami namočenými vo vode s
rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru zníţite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťaţujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového
volania.
Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
Čakajte doma na ďalšie pokyny.
Dôležité telefónne čísla tiesňových volaní
Jednotné európske číslo tiesňového volania

112

Hasiči

150

Zdravotná záchranná sluţba

155

Polícia

158
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VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI

BREZA

Projekt bol spolufinancovaný poskytnutím
nenávratného
finančného
prostriedku
z
prostriedkov pre Regionálny operačný program
spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, prioritná os 4 regenerácia sídiel.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít
projektu predstavovali sumu 183 224,28€ a
poskytnutý nenávratný finančný príspevok bol vo
výške 174 063,07€. Obec Breza financovala tento
projekt z vlastných finančných zdrojov vo výške
183 259,79€. Projekt sa začal realizovať 01.02.2010
a bol ukončený 31.03.2011.

POSLANECNÝ

PLES

Dňa 26.02.2011 sa tradične ako kaţdý rok konal
„Poslanecký ples“. Niesol sa v znamení dobrej nálady
a výbornej atmosféry. O hudobnú kulisu sa postarala
skupina Jewel.
Na plese nemohla chýbať tradičná súťaţ v zabíjaní klincov
a taktieţ bohatá tombola.

VÝROČNÁ
VÝROČNÁ

SCHÔDZA

MSČK

SCHÔDZA

COOP JEDNOTY

SPOTREBNÉHO DRUŽSTVA

Dňa 08.03.2011 sa ako kaţdý rok uskutočnila
Výročná schôdza MsČK spojená s fašiangovým
posedením. Tento rok bol obohatený o ocenenie
dlhoročných členov Červeného kríţa a prednáškou
o prvej pomoci, ktorá bola spojená s názornými
ukáţkami. O zábavu sa postarala umelecká
skupina
ELE-M
divadelným
a tanečným
vystúpením. Posedenie spestril svojím spevom
folklórny súbor Kýčera s harmonikárom. Záver
patril nápaditým a nádherným maskám.

Dňa 03.02.2011 sa konala výročná schôdza COOP
Jednoty spotrebného druţstva. Táto schôdza sa
koná kaţdých 5 rokov. Členovia, ktorí sa na tejto
schôdzi zúčastnili si zvolili delegátov na „ aktív
delegátov ″ a ďalej si zvolili trojčlenný výbor
v zloţení : Margita Kovaľová, Jaroslav Janík,
Ľudovít Sitárik. Tejto schôdze sa zúčastnili aj
hostia p. Roman Jagelek, predseda Jednoty
Námestovo a Ing. Ladislav Matejčík, starosta našej
obce. V diskusii vystúpili aj členovia našej členskej
základne.
( MK )
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NAŠI MLADÍ BIATLONISTI Z M-SR PRINIESLI ŠTYRI ZLATÉ,
DVE STRIEBORNÉ A PÄŤ BRONZOVÝCH MEDAILÍ

Na M-SR 2010 v letnom biatlone 2 zlaté pre
Michaelu Maxovú a Tomáša Kubasa, 1 strieborná
pre Tomáša a a 1 bronzová medaila pre Nikolu
Kormaňákovú.
Po absolvovaní troch kvalifikačných kôl Viessmann
pohára sa na septembrové Majstrovstvá Slovenska
v letnom biatlone v Revúcej kvalifikovalo 9 našich
pretekárov. V kategórii ml. ţiakov Tomáš Kubas
získal titul majstra Slovenska a rovnaký úspech sa
podaril aj Michaele Maxovej z Rabče v kategórii st.
ţiačok. Ďalšiu medailu tento-krát bronzovú pridala
Nikola Kormaňáková. Tomáš získal ešte aj
striebornú medailu v rýchlostnom preteku.
Majstrovstiev Slovenska sa zúčastnili aj naše
najvýraznejšie talenty Michael Matejčík (2003)
a Dianka Matysová (2002). Obaja hneď vo svojom
prvom preteku dosiahli na medaile. Dianka sa
stala
neoficiálnou
majsterkou
Slovenska
a Michael obsadil 2. miesto.
Vďaka týmto
výsledkom sa klub v koncoročných rebríčkoch SZB
umiestnil v ţiackych kategóriách na výbornom
5.mieste. Z jednotlivcov sa Tomáš Kubas umiestnil
na 2. mieste, Michaela Maxová skončila na
3.mieste.
Nikola
Kormaňáková
a Klaudia
Joštiaková skončili na 5.mieste, Júlia Baláková na
9.mieste, Laura Joštiaková na 10. mieste, Juraj Maxa
na 13. mieste, Rasťo Urbaník na 15. mieste.
V Októbri usporiadal náš klub za podpory
Slovenského zväzu biatlonu „Výberový pretek
talentov Hornej Oravy“, ktorého sa zúčastnilo viac
ako 40 pretekárov zo základných škôl
Námestovského okresu.
Na základe trvale dobrých výsledkov v roku 2009
a 2010 Slovenský zväz biatlonu zriadil v Breze od
1. novembra 2010 Základňu mládeže pri KB Breza.
Zimnú sezónu 2011 sme začali uţ v decembri
účasťou na I. kvalifikačnom preteku na M-SR 2011
v behoch na lyţiach na Štrbskom Plese. Uţ v tomto
kole si postup vybojovali Tomáš Kubas 1. miestom
a I.VT, Júlia Baláková 5. miestom a II.VT, Nikola
Kormaňáková 4. miestom a II.VT, a Juraj Maxa
6.miestom (III.VT), Michaela Maxová 5. miestom a

III.VT. V ďalších kolách si postup vybojoval Patrik
Kormaňák a II.VT, Mária Remeňová a Laura
Joštiaková, keď získali III.VT.
Zimné sústredenie v Osrblí (6 dní)
Prvý januárový týţdeň absolvovala 21-členná
výprava sústredenie zamerané na prípravu
pretekárov
na
M-SR
v zimnom
biatlone.
V záverečnom preteku podmienky pre zaradenie
do pretekárskeho druţstva splnili Júlia Baláková,
Laura Joštiaková, Mária Remeňová, Nikola
Kormaňáková, Tomáš Kubas, Juraj Maxa, Michaela
Maxová, Klaudia Joštiaková a Patrik Kormaňák
V I. kvalifikačnom kole na M-SR v biatlone
v Osrblí 15. a 16. januára v dvoch pretekoch si
postup zabezpečila Júlia Baláková 4. miestom a I.
VT, Michaela Maxová, 6.miestom a I. VT, Patrik
Kormaňák, 7.miestom a II. VT, Laura Joštiaková,
11.miestom a III.VT, Juraj Maxa, 10. miestom a II.
VT, Klaudia Joštiaková 10. miestom a
II.VT.
Prekvapila nás Mária Remeňová z Hruštína
7.miestom a III.VT. Marka na druhý deň
v rýchlostnom preteku získala dokonca II. VT.
Tomáš Kubas si kvalifikáciu vybojoval v druhom
kole 22. januára tieţ v Osrblí, keď obsadil 5. miesto
a získal II.VT.
Dve zlaté, jedna strieborná medaila z M-SR
v behoch na lyžiach 2011 pre Tomáša Kubasa
a bronzové medaily pre Júliu Balákovú a Nikolu
Kormaňákovú
I.M-SR - Štrbské Pleso 6. februára.
Na tomto prvom vrcholovom preteku na
Slovensku sa "Majstrom Slovenska v bežeckom
lyžovaní na rok 2011" v rýchlostných pretekoch
s intervalovým štartom sa stal Tomáš Kubas.
Michaela Maxová skončila siedma, Jurko Maxa
ôsmy, Júlia Baláková deviata, Laura Joštiaková a
Nikolka Kormaňáková jedenásta. Náš najmladší
pretekár Michal Sitárik dobehol na peknom
9.mieste a potvrdil svoju III. VT.
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II. M-SR v bežeckom lyžovaní 5. marca na Skalke
pri Kremnici priniesli pre Tomáša Kubasa ďalší
titul „Majster Slovenska v bežeckom lyžovaní“
v preteku s intervalovým štarom, keď vyhral svoju
kategóriu klasickou technikou s viac ako 30
sekundovým náskokom. Miško Sitárik v kategórii
s o dva roky staršími ţiakmi dobehol na 8.mieste a Nikolka Kormaňáková skončila na peknom 6.
mieste a vybojovala si III. VT.

01/2011

Na II. M-SR v zimnom biatlone 12-13. marca 2011
v Osrblí nám najväčšiu radosť priniesla Júlia
Baláková z Lokce, ktorá si na náročnej trati v tejto
sezóne vybojovala uţ druhú bronzovú medailu a s
I. VT skončila na krásnom 3. mieste. Tomáš Kubas
skončil na 4., Michaela Maxová, Jurko Maxa, Patrik
Kormaňák, Mária Remeňová z Hruštína na 7.
miesto a Laura Joštiaková skončila na 9. mieste.

Z III. M-SR v behu na lyţiach s hromadným
štartom na Skalke pri Kremnici v sobotu 12. marca
skončila Nikola Kormaňáková na 6.mieste, Júlia
Baláková na 7.mieste, Jurko Maxa obsadil 9. a jeho
sestra Michaela Maxová (obaja z Rabče) 5. mieste,
Michal Sitárik skončil na peknom 11.mieste. V
kategórii najmladších ţiačok Adelka Durčáková
skončila na 15.mieste, Mária Remeňová na
20.mieste a jej sestra Zuzka Remeňová (obe z
Hruštína) na 21.mieste.
V nedeľu 13. marca v štafetách na Skalke pri
Kremnici sme zásluhou Tomáša Kubasa a dvojice
- Júlia Baláková, Nikolka Kormaňáková získali
striebornú a bronzové medaily, keď Tomáš Kubas
obsadil 2. miesto a dvojica Júlinka Baláková z
Lokce a Nikolka Kormaňáková v štafetách 3.
miesto. Nesklamala ani Miška Maxová z Rabče,
ktorá v dvojici s Natálkou Víťazkovou z Kremnice
v kategórii starších ţiačok obsadili tvrdo
vybojované III. miesto (keďže dvojica nebola z jedného
klubu, umiestnenie bolo neoficiálne).
Jedna strieborná medaila z M-SR v zimnom
biatlone 2011 pre Tomáša Kubasa a dve bronzové
medaily pre Júliu Balákovú
Na I. M-SR v zimnom biatlone 19-20. februára
2011 vo vytrvalostnom preteku sa najviac darilo
Tomášovi Kubasovi a Júlii Balákovej. Tomáš si 2.
miestom vybojoval striebornú medailu a Júlia si 3.
miestom dobehla pre bronzovú medailu. S II.VT
skončili Patrik Kormaňák, Michaela Maxová. Našu
nádejnú pretekárku Marku Remeňovú z Hruštína
so 6. miestom len o pár sekúnd delilo od I. VT.
Laura Joštiaková obsadila 9. miesto a III. VT a
Nikola Kormaňáková 15. miesto.

Klub biatlonu Breza sa aj napriek hlavnému
zameraniu na biatlon, trvalo usadil medzi
slovenskú elitu nielen v biatlone, ale aj v behu na
lyţiach. Vynikajúce výsledky dokazujú, ţe aj deti
z Brezy a Hornej Oravy sa môţu dotýkať
vrcholových športových hviezd. Výsledky sú
odrazom výbornej spolupráce vedenia klubu,
trénerov Mgr. Antona Matejčíka, Antona Volčeka,
Antona Náčina, Juraja Maxu, Mgr. Ľubice
Kubasovej, Mgr. Adriány Kormaňákovej, Pavla
Sitárika a rodičov mladých športovcov. Klub má aj
svoju
vlastnú
internetovú
stránku
www.biatlonbreza.sk,
kde
nájdete
všetky
informácie a fotografie z akcií na ktorých sa naši
pretekári zúčastnili.
Autor: Mgr. Matejčík Anton

POZVÁNKA
Lyţiarsky oddiel OŠK Breza v spolupráci s OZ
ECHO Vás pozýva na 5. ročník Brezanskej
stopy, ktorá sa uskutoční formou cezpoľného
behu dňa 16.04.2011 na ihrisku Pod Hájom.
Prezentácia prebieha od 10:00 do 10:50 hod.
a štart súťaţiacich je o 11:00 hod..
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VZŤAHOCH...

Uţ ako malý človiečik je od narodenia obklopený
sociálnymi vzťahmi a kontaktmi. Prichádza do
vzťahu s matkou, otcom, súrodencami a okolím.
Z kaţdej strany ho ovplyvňuje sociálna interakcia.
Človek dozrieva a so ţivotnými neresťami niekedy
stráca všetko, čo si ešte nestihol vybudovať. Kto
mu k tomu dopomohol? Nie sme to my? Celá
spoločnosť, ktorá ho zaškatuľkuje, onálepkuje? Má
takýto človek chuť zmeniť sa, keď počuje, aký je to
zlý chlapec, muţ, človek. Vieme si vôbec
predstaviť, aké sú vzťahy pre nás dôleţité? Alebo
ich berieme ako súčasť niečoho, čo má a musí
prísť? Zamýšľame sa nad nimi a nad ich
dôsledkom pre nás, pre ostatných?
...Niekedy je pre nás dôleţité udrţať vzťah nad
vecou a to je pre nás niekedy veľmi zloţité a nie
jednoduché. Vedieť povedať NIE, stop, usmerniť,
povzbudiť a nájsť spoločné riešenie. Povedať
niekedy NIE, aj keď sa tomu v škole učíme.
....Chceme niekedy povedať NIE, ale keď sa
pozrieme do prázdnych očí a vieme, ţe tomu

POHĽAD TEOLÓGA

Ak má naše uvaţovanie na zvolenú tému priniesť
ovocie v ozdravovaní chorých vzťahov ku svojmu
okoliu, musíme si osvetliť nielen čisto
psychologický, ale aj biblický pohľad na
odpustenie ako na cestu návratu k normálnym
zdravým a štandardným medziľudským vzťahom.
Biblicky vzaté, kaţdé zranenie, kaţdá krivda, ktorá
spôsobuje bolesť, spôsobuje zároveň osobnú
roztrţku, vzájomné ochladenie vzťahov a ich
rozbíjanie, robí z človeka dlţníka voči sebe, voči
iným ľuďom a dlţníka voči Bohu. A Boh je ten,
ktorý dlh odpúšťa. Splácanie našich dlhov podľa
Boţej spravodlivosti by bolo totiţ nesplatiteľné.
A preto tento dlh za kaţdého a raz navţdy splatil
Kristus, Boţí Syn. Bol to nesmierne veľký dlh,
ktorý mohol splatiť Otcovi iba Syn svojou krvavou
obetou na kríţi. Toto Boţie odpustenie je také
účinné, ţe Boh viac nevidí náš hriech, ktorý je
akoby zahodený za Boţí chrbát, odňatý, odčinený,
zničený. Kristus sám podčiarkuje, ţe odpustenie je

človeku urobíme aspoň malú radosť, tak prečo
nepovedať radšej ANO? Je to síce manipulácia,
altruizmus, alebo len hladkanie nášho ega
/Pomohli sme mu, sme skvelí./?
....Človek s prázdnym srdcom hľadá a túţi po
vzťahu, po úcte a po rodine. Uţ obyčajný rozhovor
vzbudzuje uňho nádej. Začne fúkať vietor, duša sa
osvieţi a zapáli sa iskra.
A Ty máš pritom pocit, ţe to bol rozhovor, ktorý je
pre teba beţný, na dennom poriadku.
No vnímanie osamelého človeka je iné,
domýšľavejšie. A najhoršie na tom je, ţe ideš ďalej
a nič si nevšimneš, o ničom netušíš. Mali by sme
byť tieţ vnímavejší, nepozerať len očami, ale aj
srdcom.
...Vzťahy sú niekedy ťaţké, najmä keď ich máme.
Ale čo tí, ktorí ich chcú mať, chcú ţiť, ale my im to
nedovolíme. Zaškatuľkujeme ich podľa spôsobu
ich ţitia a nedáme im ţiadnu šancu, aby prejavili
svoje potreby alebo svoje hodnoty...

- ODPUSTENIE
čisto darované, lebo dlţník nie je schopný zaplatiť.
Odpustenie je teda nezaslúţený dar, je to milosť,
akú napriek spravodlivému rozsudku udeľovali
králi, či prezidenti odsúdeným na smrť.
Toto odsúdenie pochádza z milosrdného srdca
Boha, ale iba vtedy, ak si s ľútosťou svoj dlh
priznáme a v pokore prosíme o jeho odpustenie.
Boh
teda
neodpúšťa
automaticky
akoby
profesionálne, ale musí vidieť úprimnú ľútosť
a ochotu k náprave. Za týchto podmienok odpúšťa
nie sedem krát, ale sedemdesiatsedemkrát ,
biblicky povedané - vţdy. A to čo robí Boh, to
ţiada aj od nás. Buďte milosrdní, ako je milosrdný
váš Nebeský Otec. Odpúšťajte a odpustí sa vám.
V modlitbe Otče náš sa modlíme: ,,... odpusť nám
naše viny , ako aj my odpúšťame svojim
vinníkom...“ Vidíme tu do konca jasnú
podmienenosť jeho odpustenia nám, ţe najprv
odpustíme my svojim dlţníkom.
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A tu sa dostávame k jadru nášho problému, keď
chceme spoznať význam odpustenia, zmierenia,
opätovného zjednotenia a ţivota v štandardných
vzťahov podľa Jeţišových slov: ,,Milujte sa
navzájom, ako som ja miloval vás.“
V pastoračnej praxi sa často stretávam s ľuďmi,
ktorí tvrdia, ţe majú problémy s odpúšťaním,
nedarí sa im všetko dokonale a bezo zvyšku
kaţdému odpustiť, pretoţe kedysi hlboko v srdci
tie dávne ublíţenia ešte stále bolia. Moţno tu
niekedy aj je akési formálne odpustenie, načo
mnohí radi povedia -,,Ja som odpustil“ ,ale uţ nie
tak často dodajú- ,,ale som ešte celkom nezabudol.“
Lenţe odpustenie a zabudnutie musí ísť ruka
v ruke.

01/2011

Pravým ovocím dokonalého odpustenia je totiţ
zmierenie a opätovná jednota v láske. A preto
bolesť akejkoľvek krivdy a vzájomných krívd,
ktoré si ľudia v rôznych ţivotných situáciách
spôsobujú sa dá odstrániť len radosťou
s odpustenia.
Odpustenie nie je v ţiadnom prípade slabosť, ale je
to práve veľká morálna sila, ktorou víťazíme nad
sebou a otvárame cestu pre zmierenie, pre plodný,
radostný ţivot v jednote a láske.
,,Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ Urobme to
aj my a to hneď a dokonale.

PRIPRAVUJEME . . .
... Deň matiek, ktorý sa uskutoční dňa 01.05.2011 v kultúrnom dome.
... Výstup na Babiu horu, ktorý sa uskutoční dňa 28.05.2011. Zraz je 8:30 hod. pre obecným úradom.
... Deň detí, ktorý sa uskutoční na ihrisku Pod Hájom.
... Volejbalový turnaj o putovný pohár MsČK, ktorý sa uskutoční dňa 12.06.2011 na ihrisku Pod Hájom.
... Deň otcov, ktorý sa uskutoční dňa 19.06.2011 na ihrisku Pod Hájom.
... Tradičný futbalový turnaj ulíc o putovný pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční dňa 31.07.2011 na ihrisku
Pod Hájom.
... Rodinná zemiaková placka, ktorá sa uskutoční dňa 17.09.2011 na ihrisku Pod Hájom.
... Zimný prechod brezanským chotárom, ktorý sa uskutoční dňa 30.12.2011

OZNAMY


1.septembra 2011 vstúpi do platnosti malá novela stavebného zákona, ktorá upravuje sprísnenie postihov
za nepovolené tzv. čierne stavby. Preto upozorňujeme občanov, ktorý majú načierno postavené drobné
stavby (garáţe, zadné stavy, oplotenie...) aby sa informovali na obecnom úrade o postupe pri moţnej
legalizácii týchto stavieb.



Upozorňujeme tých občanov, ktorý si ešte nenahlásili hrobové miesta, o ktoré sa chcú starať, aby tak
urobili čo najskôr na obecnom úrade.



Oznamujeme občanom, ţe pred predajňou COOP Jednoty bol umiestnený zberný kontajner na papier.



Upozorňujeme občanov, aby si vyčistili garády v okolí svojich domov a tým zabránili moţnému
lokálnemu zaplaveniu a následnému poškodeniu svojho majetku.
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OKIENKO

Prvá pomoc pri športových úrazov.
Pri športovaní veľmi často dochádza k závaţným
poraneniam. Je preto dôleţité, aby nielen samotní
športovci a tréneri, ale aj široká verejnosť, poznali
základy prvej pomoci. Správne poskytnutá PP

môţe v mnohých prípadoch zachrániť ţivot alebo
zmierniť následky poškodenia organizmu.
Môţeme povedať ţe poskytnutie PP je morálnou
povinnosťou kaţdého človeka.

Prvá pomoc spočíva:
zraneného vţdy posadíme a oprieme alebo dáme leţať,
ošetríme poranenie - krvácanie zastavujeme vţdy tlakom na miesto zranenia, zlomeniny –
znehybňujeme vţdy dva kĺby nad a pod zlomeninou,
kontrolujeme základné ţivotné funkcie/vedomie, dýchanie, srdcová činnosť/
zaistíme príjazd záchrannej sluţby
ak to stav dovoľuje dávame ho do protišokovej polohy - poloha na chrbte so zdvihnutými dolnými
končatinami - 30-40´ .
Extrémne podmienky pri športe
Športovanie v horúcom počasí- úpal, kŕče z tepla, dehydratácia, vyčerpanie z tepla, hypertermia.
Prvá pomoc: ak je pri vedomí
postihnutého uloţíme do chladnejšieho prostredia,
na hlavu, hrudník a krk priloţíme studený obklad,
uloţíme ho do protišokovej polohy alebo do úľavovej polohy - poloha v sede, podloţené končatiny,
po lyţičkách mu môţeme podávať prisolené nápoje
sledujeme ţivotné funkcie.
Športovanie v mrazivom počasí
Prvá pomoc:
postihnutého transportujeme z nepriaznivého prostredia,
primrznutý odev nestriháme,
postupne zohrievame,
sledujeme ţivotné funkcie,
urobíme protišokové opatrenia,
môţeme pouţiť aluminiovú fóliu,
voláme záchrannú sluţbu.

Pozývame všetkých záujemcov tanca
ZUMBA na hodinu plnú energie,
skvelej hudby a dobrej nálady, ktorá
sa uskutoční kaţdý utorok o 18.30
hod. v priestoroch kultúrneho domu
pod vedením p.Zuzany Kubicovej.

RECEPT na sviatočný stôl
Ovocné rezy
Postup: Upečieme si piškótové cesto zo 4 vajec. Na vychladnutý piškót poukladáme obľúbené
ovocie (brusnice a čučoriedky...). Pripravíme si stredne hustý puding zo zlatého klasu a vylejeme
ho na ovocie. Kým nám puding mierne ochladne, rozmiešame 4 kyslé smotany s 2 vanilkovými
cukrami a rozotrieme na chladný puding . Na vrch poukladáme Bebe keksy a nakoniec polejeme
celý koláč čokoládovou polevou.
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UZAVRETIE MANŽELSTVA

PRIŠLI MEDZI NÁS

15.01.2011
Stanislav Papajík a Tatiana Grígelová
05.02.2011
Jozef Hladek a Michaela Blahútová
12.02.2011
Lenka Sitáriková a Miroslav Kostroš
19.02.2011
Katarína Peldová a Márián Kampa

Matejčíková Emma
10.12.2010
Bento Almeida Carlos Filipe
03.01.2011
Bakošová Sabina
01.02.2011
Olašáková Chiara
03.03.2011

25.VÝROČIE SOBÁŠA
František Vnučák a Mária rod. Romaňáková
JUBILANTI
60 rokov:
65 rokov:
70 rokov:
75 rokov:
85 rokov:

Bakoš Milan, Náčinová Antónia, Kováľová Margita, Kováľ Jozef,
Sitáriková Viera, Hládek Milan, Podstrelená Mária
Diškancová Mária, Matejčíková Jolana, Valečík Stanislav,
Hládeková Anna, Maťovčík Dominik, Kormaňáková Anna, Kormaňáková Terézia
Bakošová Irena
Maxová Alţbeta
Janíková Terézia
... ODIŠLI OD NÁS

Albert Matejčík

* 24.12.1955

† 25.01.2011

Margita Náčinová

* 02.02.1929

† 03.02.2011

Mária Diškancová

* 16.04.1958

† 07.02.2011

Ľudovít Romaňák

* 26.05.1943

† 15.02.2011

Štefan Betík

* 04.06.1958

† 19.02.2011

Dušan Hládek

* 16.09.1961

† 21.02.2011

Stanislav Romaňák

* 07.05.1937

† 04.03.2011
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PRECHOD BREZANSKÝM CHOTÁROM
OŠK Lyţiarsky oddiel Breza usporiadal dňa
30.12.2010 v poradí 4.ročník zimného prechodu
Brezanským chotárom, na ktorom sa zúčastnilo 30
beţkárov. Za krásneho slnečného počasia chceli
niečo urobiť pre svoje zdravie a kondíciu. Popritom
by bola samozrejme škoda nepokochať sa
prenádherným výhľadom na Brezu.

ŽIVOT

01/2011

ZIMNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ

OŠK Breza usporiadal dňa 06.01.2011 v poradí
12.ročník zimného turnaja v minifutbale o Putovný
pohár Starostu obce Breza, na ktorý sa prihlásilo
spolu 6 druţstiev. Hralo sa systémom: "kaţdý s
kaţdým". S obhájením minuloročného víťazstva
skončilo muţstvo Mirutomi: Peter Sitárik, Dušan
Nodţák, Milan Juriga, Ľubo Mäsiar, Andrej Juriga
a Ľubo Juriga. Keďţe tím vyhral uţ tretíkrát po
sebe, putovný pohár im ostal.

A keďţe pri športe človek 2x rýchlejšie vyhladne, v
nohách sme mali uţ dobrých 5 km, oddýchli sme si
na Poľanoch pri opekaní dobrej oravskej slaninky.
Pred nami bolo ďalších 5 km smerom na dedinu,
ktoré sme rýchlo zdolali a občerstvili sa v pizzérii
Oskarka. S dobrým pocitom sme preţili deň plný
záţitkov, na ktoré budeme ešte dlho radi spomínať.
Konečná tabuľka:
1.miesto Mirutomi
2.miesto Kapacity
3.miesto BNK
4.miesto Bamas
5.miesto Jašterčáci
6.miesto Predná hora

13b
10b
7b
5b
5b
1b

19:4
10:5
7:8
7:10
7:9
5:19

Ďakujeme sponzorom: Miro Kubica, Mirutomi,
OŠK Breza.
Vďaka patrí aj kuchárkam Hanke Hládekovej a
Ţofke Špigútovej za vynikajúce jedlo.

Povolené OZ 12.2.1999
Zodpovední: Mgr. Emília Hládeková, Ing. Magdaléna Matejčíková, Veronika Kubašová
Email: breza@orava.sk, kubasova@breza.sk
Uzávierka čísla: 31.03.2011

