DOBRÝ

D E Ň,

SAMOSPRÁVA

BREZANSKÝ ŽIVOT

3/2014

PRÍLEŢITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA
STRETNUTIE S DÔCHODCAMI

Vo štvrtok 9.okótobra 2014 Obecný úrad Breza a poslanci Obecného zastupiteľstva v Breze pri
príleţitosti mesiaca úcty k starším zorganizovali tradičné stretnutie dôchodcov. Október - Mesiac
úcty k starším je najvhodnejším obdobím na zorganizovanie takéhoto stretnutia. Je obdobím, v
ktorom sa zastavíme, zaspomíname, vyjadríme poďakovanie za prácu, ktorú vykonali a vykonávajú.
Aj keď sú uţ na zaslúţenom odpočinku, mnohí z nich sa stále zapájajú do rôznych aktivít v obci.
Stále sú plní elánu a tak si takmer neuvedomujeme ich pribúdajúce roky. Stretnutie sa konalo po
svätej omši, po ktorej sa dôchodcovia presunuli do sály kultúrneho domu. Na úvod sa seniorom
prihovorila poslankyňa Mgr. Emília Hládeková a starosta obce Ing. Ladislav Matejčík. Po
slávnostnom príhovore starostu obce nasledoval kultúrny program, ktorý si pripravili deti zo ZŠ
a MŠ v Breze. Program bol spestrený vystúpením p.Antona Hládeka – hrou na gitare a spevom. Pre
dôchodcov bol pripravený slávnostný obed a darček. A keďţe i slovo dokáţe príjemne pohladiť,
vyslovujeme seniorom veľké ĎAKUJEM za ich celoţivotnú prácu.
Ing.Veronika Kubašová
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa 12. septembra 2014
starosta informoval o:
 „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Breza“
 v mesiaci august 2014 bola podaná ţiadosť o platbu
 regulovanie a nastavenie svietivosti svietidiel je centrálne cez počítač
 kolaudácie stavby je plánovaná na 30.septembra 2014
 „Zefektívnenie a rozšírenie separovaného zberu v obci Breza“
 dňa 4.júla 2014 bol dodaný traktor
 následne bola doručená technológia – 6 ks kontajnerov na separovaný odpad, 1 ks kontajner na
elektroodpad a 25 000 ks plastových vriec
schvaľuje:
1) Úpravu rozpočtu č.2
2) Zámenu parcely č.218/5 - 42 m2 – obec Breza za parcely č.1144/1 a parc.č. 1129 vo vlastníctve Jaroslava
Janíka, Breza 323.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014
Dňa 15.novembra 2014 sa uskutočnili voľby do
orgánov samosprávy obcí. Z celkového počtu 1 154
oprávnených voličov v Breze, prišlo k volebnej
urne 497, čo predstavuje 43,06% účasť.
Za starostu obce bola zvolený Ing. Ladislav
Matejčík s počtom hlasov 428.

Voliči prejavili dôveru všetkým kandidujúcim
poslancom, pričom jediný nováčik medzi nimi je
p.Anton Betík.
Novozvolené obecné zastupiteľstvo začne fungovať
aţ po ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa musí
uskutočniť do 30 dní odo dňa volieb, kde poslanci
aj starosta zloţia sľub.

Poradie poslancov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kolena Anton
Bc. Volček Jozef
Matejčíková Oľga
Mgr. Hládeková Emília
Ing. Maťovčík Jozef
Kormaňák Stanislav
Betík Anton
Ing.Ľubová Ľubica
Sitárik Peter

s počtom hlasov 361
s počtom hlasov 332
s počtom hlasov 274
s počtom hlasov 272
s počtom hlasov 257
s počtom hlasov 254
s počtom hlasov 247
s počtom hlasov 235
s počtom hlasov 231

10.
11.
12.
13.

Ing. Kurtulík Emil
Mgr. Vnučáková Jarmila
Bakoš Jozef
Hládek Štefan

s počtom hlasov176
s počtom hlasov 90
s počtom hlasov 73
s počtom hlasov 64

SNAŢÍME SA KONAŤ ČO NAJLEPŠIE A NECHÁVAME ZA NÁS HOVORIŤ NAŠE ČINY
Obec Breza zabezpečuje zber separovaného
Kontajner na textil sa nachádza pri predajni COOP
odpadu
prostredníctvom
kontajnerov
na
Jednota, ktorý je pravidelne vyprázdňovaný.
separovaný odpad, ktoré sú umiestnené na
Po modernizácii zberného dvoru je moţnosť pre
zbernom dvore a pravidelným zberom plastu
občanov zapoţičať si veľkoobjemový kontajner pre
a skla po uliciach, ktorý sa uskutočňuje kaţdú prvú
väčší objem odpadu. Bliţšie informácie na
stredu v mesiaci. Pravidelným odvozom sa
obecnom úrade
docielilo, ţe triedenie v našej obci je na dobrej
Ing.Veronika Kubašová
úrovni, ale stále je čo zlepšovať.
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Na rodičoch naozaj záleţí. A nielen ak sa pozeráme egoisticky na vlastnú rodinu, vlastné dieťa a jeho
budúci úspech, ale aj na vývoj tejto spoločnosti. Na spoločnosť, v ktorej ţijeme a budú ţiť tieto deti so
všetkým, čo sme im do "batôţka" vloţili. Zamyslime sa nad tým, ako to u nás doma vyzerá. Bude im to
stačiť? Nemali by sme sami zvýšiť nároky na svoje deti v období, keď ich ešte vieme formovať?
Spoločnosť vzala učiteľom rešpekt. Ale to, v tomto
článku, rozoberať nechceme. Na vrchol pyramídy
sa postavilo dieťa, ktoré prostredníctvom rodiča
chce často vziať učiteľovi autoritu. Rodič očakáva,
ţe výchovno-vyučovací proces bude prebiehať
bez problémov. Je prekvapivé, ţe väčšina rodičov
sa nezaujíma o smerovanie školy, o to, aké aktivity
ich dieťa vyvíja, ako sa prejavuje v sociálnej
skupine iných ţiakov, učiteľov, zamestnancov
školy s ktorými prichádza do styku. Dieťa sa však
aj v škole, chtiac-nechtiac, dostane do istého
konfliktu, čo je, v ľudskej spoločnosti, normálny
jav. A vtedy sa zdá rodičom dodrţiavanie pravidiel
tvrdé, učitelia bezohľadní, lebo pomenujú problém
dieťaťa priamo, objektívne, bez zaobalenia...A to aj
napriek tomu, ţe učiteľ musí byť často i herec –
dávať pozor na odtiene zvolených slov, na výraz
tváre, gestá, musí byť psychológ – brať ohľad na
city rodičov, aby mu nepovedal objektívnu pravdu
grobiansky, ale napriek tomu dostatočne jasne a
zrozumiteľne.
Klásť nároky na svoje dieťa znamená vychovávať
ho. Ktosi neskutočne presne vystihol problém
dnešnej doby: „Výchova začína tam, kde končí zóna
nášho komfortu.“ Kaţdodenný zhon nás vyčerpáva,
strácame náladu, sebaovládanie, je potrebné
zvládnuť aj nákup, domáce práce... . Nemáme na
výchovu čas? Nechce sa nám iba vzdať nášho
komfortu. Niekedy stačí zapojiť deti do práce,
pritom sa s nimi rozprávať, aj svojim príkladom
klásť dôraz na dodrţiavanie mravných, morálnych,
ľudských hodnôt.
Rodič, ktorý vychováva, má byť v konfliktných
situáciách ako vysoký kamenný múr a snaţiť sa
odolať náporu citov, keď dieťa viní za svoj
problém všetkých okolo seba, len svoj podiel viny
nevidí. Stojte pri nich, ukáţte im, ţe ich, napriek

všetkému, máte radi, ale nehaste za kaţdú cenu
problémy svojich detí a učte ich niesť za svoje
priestupky primerané následky.
Je dôleţité uvedomiť si, ţe aj riešením konfliktných
situácií psychika dieťaťa dozrieva. Dieťa si
uvedomí nielen svoje práva, ale aj povinnosti.
Mnohí rodičia však nie sú múrom, ale drevenou
bránou, ktorá sa pri kaţdom nápore dieťaťa ako na
povel otvára a zlozvyky detí dostávajú zelenú.
Skutočnou prioritou tak nie sú deti a ich budúce
blaho, ale pocit, ţe sa všetko točí iba okolo nich
a všetko si môţu dovoliť.
Väčšia kooperácia rodičov a škôl sa javí ako
nevyhnutná. Nie obviňovanie, vydieranie, ale
skutočná harmonická spolupráca môţe napomôcť
deťom dosahovať lepšie výsledky.
Viacero výskumov tieţ ukázalo, ţe väčšia časť
akademických výhod patrí deťom rodín, ktorým
záleţalo na rozvoji svojich detí v porovnaní s
rodinami, ktoré mali uvoľnenejší a lenivejší prístup
k výchove. Ale tento výskum tieţ odhalil, ţe bez
ohľadu na zázemie, aké deti majú, nepotrebujú
ţiadne drahé super vzdelávacie pomôcky, digitálne
technológie, aby získali výhodu oproti ostatným.
Nepotrebujú ţiadne úţasné extra veci. Jediné, čo
potrebujú je: venovať sa im a KOMUNIKOVAŤ.
No nielen hocijako. Na obsahu konverzácie
s deťmi taktieţ záleţí. Dokázalo sa napríklad, ţe
deti, ktoré hovorili s rodičmi o počítaní a číslach
doma,
začínali
školu
s ďaleko
väčšími
matematickými schopnosťami ako ich spoluţiaci,
deti, ktorým veľa čítali mali rozvinutejšie jazykové
kompetencie.
Rodičia argumentujú, ţe keď boli oni deti, rodičia
sa s nimi tieţ neučili. Je fakt, ţe učitelia
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s dlhoročnou praxou potvrdia, ţe ţiaci sa kedysi
museli učiť oveľa viac. Kde je teda problém? Doba
sa zmenila. Aj to neuveriteľné mnoţstvo
technológií, ktoré naplnilo náš voľný i pracovný
čas absolútne zmenilo myslenie a prístup k veciam.
Dnešné deti sú tak pretechnizované, ţe aj k ľuďom
pristupujú akoby boli na gombík. Poţadujú všetko
ihneď. Akoby si neuvedomovali rozdiel medzi
človekom a strojom. Nemajú ţiadnu trpezlivosť. To
má dopad aj na schopnosť učenia sa. Bez
trpezlivosti,
sebaovládania
sa,
usilovnosti,
bolestného návratu k tým veciam, ktoré im robia
ťaţkosti učenie nejde. Nie sú do ţivota vybavené
základnou poţiadavkou TRPEZLIVOSŤOU, ktorá
im umoţní bez podvádzania dosahovať výsledky,
aké by boli uspokojivé pre nich samých, rodičov
i celú spoločnosť.

03/2014
A potom často nastupujú rodičia a vinia učiteľov
zo zaujatosti, ak dieťa nedosahuje výsledky, aké by
si ţelali. Zbavujú sa zodpovednosti a očakávajú od
učiteľov rázne riešenia situácií. Ak im učiteľ
neponúkne také, ktoré im vyhovuje, nie je v praxi
ţiadnou výnimkou, ţe ţiadajú od školy zníţiť
nároky na ţiaka.
Nepodporujte deti v tom, ţe hľadajú nekorektné
riešenia z problémových situácií, do ktorých sa
v škole
dostali
svojou
pohodlnosťou,
vzdorovitosťou, nedodrţiavaním stanovených
pravidiel. Učme ich zodpovednosti za seba, svoj
ţivot, budúcu rodinu i spoločnosť.
Vedenie školy

19 PRIKÁZANÍ MARIE MONTESSORI
1) Deti sa učia tomu, čo ich obklopuje.
2) Ak je dieťa často kritizované, učí sa
odsudzovať.
3) Ak je dieťa často chválené, učí sa hodnotiť.
4) Ak vída agresivitu, učí sa biť.
5) Ak sa zaobchádza s dieťaťom poctivo, učí sa
spravodlivosti.
6) Ak sa dieťaťu často smejú, učí sa nesmelosti.
7) Ak dieťa ţije s pocitom bezpečia, učí sa veriť.
8) Ak sa dieťaťu často nadáva, učí sa cítiť
previnilo.
9) Ak dieťaťu často dávate za pravdu, učí sa mať
k sebe dobrý vzťah.
10) Ak prejavujete voči dieťaťu často svoju
zhovievavosť, naučí sa byť trpezlivé.
11) Ak budete dieťa často povzbudzovať, získa
sebadôveru.
12) Ak ţije dieťa v priateľskej atmosfére a cíti sa
potrebné, naučí sa v tomto svete nachádzať
lásku.

13) Nehovorte o dieťati škaredo či uţ je prítomné
alebo nie.
14) Sústreďte sa na rozvoj toho dobrého u dieťaťa,
aby mu pre to zlé nezostalo miesto.
15) Vţdy počúvajte a odpovedajte dieťaťu, ktoré na
vás hovorí.
16) Váţte si dieťaťa, ktoré urobilo chybu a dokáţe
ju hneď alebo o niečo neskôr napraviť.
17) Buďte pripravení pomôcť dieťaťu, ktoré hľadá
a snaţte sa byť neviditeľní tým deťom, ktoré uţ
našli.
18) Pomáhajte dieťaťu osvojiť si to, čo si neosvojilo
skôr. Pomáhajte mu a naplňte pritom okolie
starostlivosťou, tichom a láskou.
19) Pokiaľ jednáte s dieťaťom, dodrţujte vţdy tie
najlepšie spôsoby– dávajte mu to najlepšie, čo je
vo vás samých.
Zdroj: mariamontessori.com

Oznamujeme všetkým občanom, ţe Vianočné trhy sa uskutočnia dňa 06.12.2014, t.j. v
sobotu so začiatkom o 13-tej hodine.
Všetci občania, ktorí majú záujem, prezentovať alebo predávať svoje výrobky na Vianočných
trhoch, nech sa prihlásia na Obecný úrad v Breze.
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POZVANIE K MODLITBE
PREDVIANOČNÉHO DEVIATNIKA

BOŢIA SPRÁVA

Evanjeliový základ – Lukášovo evanjelium
v správe o Jeţišovom narodení hovorí, ako Jozef
s Pannou Máriou išli z Nazareta na súpis ľudu do
Betlehema. Keď nebolo pre nich miesta
v betlehemskej hospode, ktorá slúţila ako prístrešie
pre pocestných, museli hľadať útulok inde.
Uchýlili sa do jaskyne, kde sa narodil malý Jeţiš.
Táto udalosť podnietila vznik predvianočného
deviatnika – hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu.
Ľudia po deväť večerov pred Vianocami putujú
s obrazom Svätej rodiny z domu do domu, ako
hľadajúci prístrešie a spoločnou modlitbou sa
pripravujú na oslávenie Jeţišovho narodenia. Tento
deviatnik má tradíciu aj v našej farnosti.

V zelenom údolí stál malý dom,
pri ňom rástol, veľký, košatý strom.
Pod jeho korunou sa hrali deti,
bolo ich tam veľa, ako smeti
všetky deti sa naháňali, spolu hrali,
nikoho a nič iné si nevšímali.
Všetko navôkol nich rozkvitnutou lúkou voňalo,
vtom z ničoho nič k nim, niečo zvolalo.
Na nebi obláčiky sa rozplynuli a zastal na chvíľu
ľudský čas,
a k tým malým dietkam prehovoril krásny hlas.
Pristúpte bliţšie „veď milujem všetkých z vás“
nedajte sa zlákať zlými ľuďmi ku zlému činu,
buďte stále dušou deťmi, čisté a nevinné,
jedného dňa budú zlí ţať trest za svoju vinu
buďte láskavé, poslušné a úprimné.
V tom dni budú zlí ľudia poslaní do zatratenia,
budú trpieť za svoje činy,
a tých dobrých odprevadia anjeli,
do kruhu mojej svätej rodiny.
Nezabúdajte sa moji maličkí k ľuďom dobre
správať,
naučte sa nielen brať, ale aj dávať.
Nech neprestane láska vo vašich srdciach prúdiť,
kto nevinnosť vašu skaziť bude chcieť, tých potom
ja budem súdiť.
Snaţte sa vţdy po správnej ceste kráčať,
do ţivota ľudí, lásku, čestnosť vnášať.
Moja láska k vám, je znakom ochrany vášho ţivota,
nech vás ţivot nezasiahne zbabelosť a ľudská
slepota.
Pamätajte moji maličkí na tieto slová,
veď láska k blíţnemu všetko zlé predsa zdolá.
A aţ príde potom, ten správny čas,
stretneme sa spolu zas.
V tom zmohutnel slnečný jas,
a utíchol „Boţí hlas“.

Cieľom poboţnosti - je dať duchovnú vynáhradu
za uráţky Svätej rodiny, ktoré sa jej dostali
a dostávajú. Preukázať lásku a úctu Panne Márii
ako Jeţišovej
a našej duchovnej Matke,
prostrednici všetkých milostí. Pripraviť sa na
dôstojné slávenie Vianoc, vyprosiť si milosť pre
duchovný zrod Jeţiša, jeho lásky a pokoja v našich
rodinách, ktoré sú tak veľmi ohrozené.
Kedy sa koná deviatnik? Začína sa 15. decembra
a končí sa 23. decembra. Účastníci sa stretávajú
večer, keď zvonia na Anjel Pána. Chcem povzbudiť
tie rodiny, ktoré si konávajú pravidelne kaţdý rok
tento
predvianočný
deviatnik
v skupinách.
Zároveň chcem poprosiť a pozvať aj ďalšie rodiny
z našej farnosti, aby si vytvorili skupiny a nebáli sa
konať tento predvianočný deviatnik.
Obraz
Svätej rodiny máme v našich rodinách uţ od
r.1994. Kto má záujem je potrebný Predvianočný
deviatnik od autora Milana Hromníka, ktorý majú
v predajni Svetlo v Námestove, alebo sa prihlásiť
u pani katechétky, ktorá zabezpečí, prípadne
poradí, ako konať poboţnosť.
Tohto roku bol Sv. Otec Ján Pavol II. vyhlásený
za Svätého, ktorý je patrónom RODÍN. Terajší
Sv.Otec František tieţ rieši problémy rodiny
SYNODOU, ktorá bude pokračovať na budúci
rok v Ríme.

Marek Kolena

Mgr. Marta Matejčíková
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UVÍTANIE DETÍ 2014

V piatok 29.septembra 2014 sa niesol v slávnostnom duchu. Postarali sa oň noví, najmladší občania našej obce.
Starosta obce Ing. Ladislav Matejčík a obecné zastupiteľstvo ich pozvali spolu aj s rodičmi, aby sa nielen
zoznámili, ale aby ich slávnostne privítali do rodiny občanov obce Breza.
Pripravený bol milý kultúrny program v podaní folklórneho súboru Kýčera a detí z materskej školy.
Nasledovali podpisy do Kroniky obce, kde rodičia k menám svojich novorodeniatok pridali svoje podpisy.
Starosta obce rodičom osobne poblahoţelal k narodeniu ich detí a okrem prianí im odovzdal kvet a malý
darček. Následne sa rodičia s dieťaťom vyfotografovali pri kolíske na Uvítací list.
Ing. Veronika Kubašová

NAŠE ZVONY
Vo veţi nášho kostola sa nachádzajú štyri zvony.
Uplynulo dvadsať rokov od ich poslednej čiastočnej
rekonštrukcie. Do nedávna zvonili na reťazový pohon.
Tento systém zvonenia je náročný na údrţbu a tieţ
neúmerne zaťaţuje statiku veţe. Teraz pre rôzne
poruchy uţ dva z nich nezvonia a dva z nich zvonia
v núdzovom reţime, ktorý nemusí dlho trvať. Aj preto
sme sa rozhodli v hospodárskej rade farnosti, ţe je
potrebné
uskutočniť
kompletnú
rekonštrukciu
závesných
zariadení
všetkých
zvonov,
novú
elektrifikáciu,
proti
bleskovú
ochranu,
dennú
automatiku zvonenia, nové úchyty všetkých sŕdc. Súčasťou rekonštrukcie je aj zmena reťazového pohonu na
lineárny pohon, ktorý je pre zvony šetrnejší a viac podobný ručnému zvoneniu. Na celú rekonštrukciu sme
dali vypracovať projekt renomovanej firme EL Mont z Liptovských Sliačov. Cena za rekonštrukciu podľa
projektu je 11.250,-€. Súčasťou rekonštrukcie bude aj zloţenie zvonov a ich vyčistenie a konzervácia
grafitovým náterom. Toto si urobíme vo vlastnej réţii. K tomuto zámeru obnovy zvonov máme aj súhlas
biskupa, ktorý dovolil na tento účel vykonať zbierky v kostole raz za mesiac. Táto záleţitosť obnovy zvonov
sa týka kaţdého z nás. Preto chcem povzbudiť všetkých, ktorý môţu prispieť k tomuto dielu, aby tak urobili.
Za vašu štedrosť nech je Vám najlepšou odmenou Boh sám.
S kresťanským pozdravom ostáva Váš farár František.
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Jubilanti
60 rokov
Kormaňák Štefan
Volčeková Margita
Sitárik Ľudovít
Kurta Jozef
Kurtulíková Mária
Maťovčíková Terézia
65 rokov:
Betíková Terézia
Kurtulíková Elena
Papajík Štefan
Parišková Anna
Betík Milan
70 rokov:
Náčin Jozef
Povalová Anna
Šimek Ján
75 rokov:
Jurigová Ţofia
Bakošová Ţofia
80 rokov:
Matejčíková Helena
Náčinová Jozefína

Odišli od nás...
Kurtulík Anton
* 06.03.1977
† 21.09.2014
Vnučáková Júlia
* 14.10.1921
† 08.10.2014
Bakoš Miroslav
* 13.10.1955
† 10.10.2014
Bakošová Irena
* 31.01.1941
† 08.11.2014
Verníčková Boţena
* 07.01.1943
† 15.11.2014
... odpočinutie večné daj im Pane

Uzavretie manţelstva
♥ 22.08.2014 ♥
Jaroslav Paškuliak a Anikó Katonaová
♥ 20.09.2014 ♥
Jana Kormaňáková a Martin Štefaniga
♥ 27.09.2014 ♥
Jana Urbaníková a Ivan Patron
♥ 04.10.2014 ♥
Bc. Zuzana Kubicová a Ing. David Hládek
♥ 04.10.2014 ♥
Veronika Naništová a Jozef Nodţák
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Prišli medzi nás
Janík Eliáš
11.08.2014
Dobrovolný
Sebastian
20.08.2014
Pavlovič Matias
03.09.2014
Ďurčáková Zara
09.09.2014
Bakošová Zuzana
15.09.2014
Lajčiak Martin
10.10.2014
Bakoš Marek
11.10.2014
Ţuffová Sabina
11.10.2014
Vnučáková Andrea
16.10.2014
Durčák Samuel
14.11.2014

25. výročie sobáša
Václav Laššák
a Mária rod.Mineková

DEŇ A NOC
Suroviny:
cesto: 5 vajec, 300 g cukru, 125 ml oleja, 200 g pol.múky, 1 prášok do pečiva, 3 lyţice kakaa, 125 ml mlieka
krém: 1 zlatý klas, 375 ml mlieka, 200 g cukru, 250 g masla, 4 lyţice rumu, 7 banánov
poleva: 3 lyţice kakaa, 4 lyţice cukru, 6 lyţíc mlieka, 50 g masla
Postup: Vymiešame ţĺtky s cukrom, pridáme olej a mlieko. Zvlášť zmiešame múku s práškom do pečiva
a s kakaom a pridáme do ţĺtkovej zmesi. Nakoniec pridáme vyšľahané bielka do peny. Cesto nalejeme do
vymasteného plechu cca 26x26 cm. Pečieme pri 180°C cca 40 minút. Pripravíme si puding. V mlieku uvaríme
zlatý klas a ochladíme na izbovú teplotu. Vymiešame maslo s cukrom a rumom do krémova a postupne
pridávame po lyţiciach puding. Vymiešame do nadýchanej hmoty. Banány si nakrájame na kolieska. Na plát
piškóty poukladáme banány a zatrieme krémom. Pekne zarovnáme. Všetky ingrediencie pre polevu si dáme
do jedného hrnčeka a na miernom ohni rozpustíme. Potom necháme trochu vychladnúť a potrieme zákusok.
V chladničke necháme úplne stuhnúť.

7|Strana

BREZANSKÝ ŽIVOT

03/2014

JESENNÁ ČASŤ FUTBALOVÉHO ROČNÍKA 2014/2015
Naše futbalové druţstvá majú za sebou odohranú jesennú časť aktuálneho futbalového ročníka, v ktorom
dosiahli tieto výsledky.
MUŢI OŠK: Za predvedené výkony a výsledky v tejto sezóne si naše muţstvo zaslúţi veľkú pochvalu
a uznanie, čo sa odzrkadlilo aj na postavení v tabuľke I. triedy po jesennej časti, kde im patrí tretia priečka.
Muţi potvrdzovali dobrú formu počas celej jesennej časti, keď nepoznali horkosť prehry aţ do 8. kola, keď
prehrali nešťastne v Kline 2:0. Najlepším strelcom muţstva je uţ šiestu sezónu Milan Juriga so 14 gólmi.
Všetkým hráčom a celému realizačnému tímu patrí poďakovanie za zodpovedný prístup počas sezóny pri
účinkovaní klubu v súťaţi. Hráči dokáţu na jednotlivé zápasy pricestovať z veľkej diaľky z práce zo
zahraničia a z vysokých škôl na víkend, aby odohrali zápas a pomohli svojimi schopnosťami k lepšiemu
výkonu muţstva.

Tabuľka muţi I. trieda sezóna 2014/2015Tabuľka
Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

TJ Tatran Chlebnice

14

11

2

1

40 : 11

35

14

2

TJ Slovan Magura Vavrečka

14

7

4

3

34 : 20

25

4

3

OŠK Breza

14

7

4

3

26 : 16

25

4

4

OFK Druţstevník Ţaškov

14

6

5

3

30 : 20

23

2

5

TJ Roháče Zuberec

14

7

2

5

31 : 25

23

2

6

TJ Tatran Klin

14

7

1

6

29 : 25

22

1

7

TJ Tatran Zákamenné

14

6

3

5

28 : 22

21

-3

8

OŠK Pribiš

14

6

3

5

24 : 18

21

0

9

FC TJ Oravský Podzámok

14

6

3

5

26 : 21

21

0

10

TJ Sokol Liesek

14

5

3

6

19 : 28

18

-3

11

TJ Druţstevník Oravská Polhora

14

5

1

8

22 : 29

16

-2

12

TJ Druţstevník Dlhá nad Oravou

14

4

2

8

25 : 39

14

-7

13

TJ Sokol Zubrohlava

14

1

3

10

13 : 34

6

-15

14

TJ Novoť

14

1

2

11

17 : 56

5

-16
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DORAST: Dorastenci po priemerných výkonoch počas jesennej časti skončili na štvrtom mieste. Chlapci majú

určite na lepšie tabuľkové umiestnenie, ale bez tréningu a prípravy na samotný zápas sa to nedá. V tejto
vekovej kategórii je dostatočný počet hráčov, niektorí pravidelne nastupujú aj za muţov, kde podávajú dobré
výkony. Najlepším strelcom jesennej časti je Erik Svetlák, ktorý zaznamenal 8 gólov.
Tabuľka dorast I. trieda sezóna 2014/2015Tabuľka
Por.

Druţstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

TJ Oravská Lesná

8

8

0

0

41 : 6

24

15

2

TJ Tatran Klin

8

5

1

2

20 : 11

16

7

3

TJ Novoť

8

4

2

2

32 : 17

14

2

4

OŠK Breza

8

4

1

3

24 : 15

13

-5

5

TJ Sokol Zubrohlava

8

4

0

4

17 : 17

12

3

6

TJ Druţstevník Mútne

8

4

0

4

15 : 24

12

6

7

ŠK Olympia Bobrov

8

3

2

3

25 : 14

11

-4

8

OŠK Sihelné

8

1

0

7

13 : 42

3

-15

9

TJ Slávia Rabčice

8

0

0

8

10 : 51

0

-12

STARŠÍ ŢIACI: V najniţšej oravskej súťaţi podávajú naši starší ţiaci striedavé výkony, ktoré im stačia na

vedúce miesto v tabuľke po polovici súťaţe.
Tabuľka starší ţiaci II. trieda sezóna 2014/2015Tabuľka
Por.

Druţstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

OŠK Breza

7

5

1

1

33 : 11

16

10

2

OŠK Babín

7

5

1

1

21 : 8

16

4

3

TJ Tatran Oravské Veselé

7

3

1

3

24 : 16

10

-2

4

ŠK Beňadovo

7

2

4

1

16 : 13

10

-2

5

TJ Slávia Rabčice

7

3

1

3

16 : 15

10

-2

6

OŠK Lokca

7

2

2

3

9 : 22

8

-4

7

TJ ŠK Podbiel

7

1

1

5

11 : 24

4

-5

8

OŠK Pribiš

7

1

1

5

4 : 25

4

-5

MLADŠÍ ŢIACI: Po ročnej prestávke sa do súťaţe zapojili aj naši najmladší futbalisti. Zatiaľ im to výsledkovo

nejde tak ako si to predstavovali, ale odohraté zápasy boli vyrovnané a nesmieme zabudnúť na veľkú snahu
všetkých chlapcov. Tréningy absolvujú v slušnom počte a počas zimnej prestávky sa budú pravidelne
pripravovať pod dozorom trénerov v telocvični, kde určite naberú na kvalite, čo potvrdia v jarnej časti, kde sa
budú snaţiť nazbierať viac bodov neţ doposiaľ.
Tabuľka mladší ţiaci sezóna 2014/2015Tabuľka
Por.

Druţstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

TJ Tatran Oravské Veselé

9

7

0

2

35 : 13

21

9

2

TJ Druţstevník Mútne

9

7

0

2

23 : 16

21

9

3

TJ Novoť

9

3

0

6

23 : 31

9

-6

4

OŠK Breza

9

1

0

8

19 : 40

3

-12

Bc. StanislavKormaňák
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STOLNÝ TENIS ROK 2014-2015
Oddiel stolného tenisu v sezóne 2014-2015
prihlásil do súťaţe dve druţstvá, v 5.lige druţstvo
„A " a v 8.lige druţstvo "B "
Druţstvo „A“ skončilo účinkovanie v 5.lige na 9.
mieste o úspech sa zaslúţili Jozef Betík, Igor
Matejčík, Zdenko Nodţák, Patrik Hladek, Martin
Durčák , Jozef Hladek. V súťaţi nového ročníka je
zatiaľ na 11. mieste Druţstvo nastupuje
nekompletné, hráči sú v zamestnaní mimo dediny.
Druţstvo „B“, obsadilo konečné 3. miesto v 8.lige
.Nastupovalo v zostave : Matejčík Igor ,Hladek
Jozef ,Kubaš Jozef, Adam Matejčík, Milan Juriga,
František Betík, Tomáš Romaňák. Nový ročník

začalo v nekompletnej zostave a zatiaľ výsledky sú
slabšie treba pridať v tréningoch.
Tréningy sa uskutočňujú v sále kultúrneho domu
v utorok a štvrtok. Tréningov sa môţu zúčastniť
všetky vekové kategórie.
Oddiel na záver roku 2014 usporiada Vianočný
turnaj v kategóriách ţiaci, štvorhry, neregistrovaní
a turnaj v Mútnom registrovaných.
Na záver by sme chceli poďakovať Obecnému
zastupiteľstvu
za poskytnutie priestorov na
tréningy a majstrovské zápasy v kultúrnom dome.
výbor Stolného tenisu

IV. ROČNÍK BREZANSKEJ FUTSALOVEJ LIGY
Záujemcovia o účasť na štvrtom ročníku futsalovej ligy sa môţu prihlásiť do 30.11.2014
u p. S. Kormaňáka (s.kormanak@gmail.com) alebo u p. L. Matejčíka (0905 527 337)

Oddiel stolného tenisu pozýva všetkých hráčov na
Vianočný turnaj v stolnom tenise
v kategóriách ţiaci, štvorhry, neregistrovaný. Turnaj sa uskutoční 30.decembra.

V mesiacoch december a január sa uskutočnia:
Prechod brezanským chotárom
Zimný futbalový miniturnaj

Povolené OZ 12.02.1999
Uzávierka čísla: 18.11.2014
Zodpovední: Mgr. Emília Hládeková, Ing. Magdaléna Matejčíková, Ing. Veronika Kubašová
Mária Durčáková, Anton Kolena, Peter Sitárik, Bc. Stanislav Kormaňák
Email: breza@orava.sk, kubasova@breza.sk

