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PRÍLEŢITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA

„Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ“ je projekt spolufinancovaný poskytnutím
nenávratného finančného prostriedku z prostriedkov pre Regionálny operačný program
spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
1. júla sa zaţala realizácia prestavby ZŠ s MŠ.
Začalo sa prácami v priestoroch bývalej MŠ, aby sa
odstránila

hroziaca

dvojzmennosť

v šk.

roku

2010/2011. V priebehu mesiaca septembra sa uţ
ţiaci začali učiť vo vynovených priestoroch.
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OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa 27.08.2010
starosta informoval o:
 návšteve v druţobnej obci Gmina Pcim
 projektoch:
o „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Breza“
o „Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ Breza“

Obecné zastupiteľstvo konané dňa 27.08.2010 schvaľuje:
 prenájom pôdy Poľovnému zdruţeniu GRÚŇ Breza na výkon poľovného práva po dobu
10 rokov
CINTORÍNSKY

PORIADOK

V minulom čísle sme informovali o cintorínskom poriadku, teraz chceme znovu poţiadať
občanov, aby si na obecnom úrade najneskôr do 31.12.2010 spresnili údaje o všetkých
hroboch, o ktoré sa starajú na obecnom cintoríne, t.j. o všetkých hroboch, za ktoré chcú platiť
poplatok. Následne sa budú od 01.01.2011 uzatvárať nájomné zmluvy.
Hroby o ktoré už nemajú záujem príbuzní po pozostalom udržovať a platiť poplatok, budú
zrušené a na ich mieste budú nové hrobové miesta.
Cenník
Prenájom / uţívanie hrobového miesta na 10 rokov:
Jednohrob
Dvojhrob
Trojhrob
Detský hrob / dieťa do 6 rokov
Detský hrob / dieťa do 14 rokov
Prenájom pri uloţení urny na 10 rokov
Predkúpa hrobového miesta na 10 rokov
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15 €
30 €
30 €
7€
10 €
20 €
30 €
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REALIZOVANÉ V NAŠEJ OBCI

„Revitalizácia verejných priestranstiev
v obci Breza“ je projekt 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
predstavujú
sumu
183 224,28€,
poskytnutý
nenávratný
finančný príspevok vo výške 174 063,07€.
Projekt sa začal realizovať 01.02.2010
a plánované
ukončenie
projektu
je
31.03.2011.

„Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ“ je
projekt
spolufinancovaný
poskytnutím
nenávratného
finančného
prostriedku
z prostriedkov pre Regionálny operačný
program spolufinancovaný Európskym fondom
regionálneho
rozvoja,
prioritná
os
1Infraštruktúra vzdelávania.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu
aktivít projektu predstavujú sumu 719 874,61€,
poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo
výške 683 880,88€.
Projekt
sa
začal
realizovať
06/2010
a plánované ukončenie projektu je 10/2011.
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Informácie k výchove a vzdelávaniu v školskom roku 2010/2011:
V školskom roku 2010/2011 budeme vyučovať na I. stupni v 4. ročníku podľa variantu číslo 2 –
prírodovedný variant. Na II. stupni od 8. ročníka podľa variantu číslo 2. ţiaci 1. - 3. A 5. - 7.
ročníka budeme vyučovať podľa ŠVP schváleného 28.08.2009. ŠVP bol revidovaný k 1.9.2009
a k 1. 9. 2010.
Podľa ŠVP sa klasifikujú všetkých predmety okrem náboţenskej výchovy/etickej výchovy, ktoré
sa hodnotia slovom absolvoval/neabsolvoval.
Rozširujúce hodiny v 7. - 9. ročníku sú posilnené takto:
8. ročník: matematika
→
1 h/týţdeň
9. ročník: informatika
→
1 h/týţdeň
V 8. ročníku sa bude vyučovať informatika ako nepovinný predmet 1 h/týţdeň.
Od roku 2010/2011 sa vyučujú na škole dva jazyky. Anglický jazyk je posilňovaný a vyučuje sa
ako 1. cudzí jazyk od 5. ročníka. Nemecký jazyk nie je posilňovaný a vyučuje sa ako 2. cudzí
jazyk od 6. ročníka.
V školskom roku navštevuje našu školu 296 žiakov a to na ročníkoch 1. - 4. 100 ţiakov a na
ročníkoch 5. - 9. 196 ţiakov. Na škole pôsobí 20 pedagogických zamestnancov. Na ročníkoch
1. - 4. je zriadených 6 tried. Na ročníkoch 5. - 9. je zriadených je 10 tried.
Triednictvo v školskom roku 2010/2011 bolo pridelené nasledovne:
1.A.

Mgr. Sitáriková Michaela

6.A.

Mgr. Garajová Adriána

2.A.

Mgr. Mušáková Helena

6.B.

Mgr. Kolenová Mária

2.B.

Mgr. Podstrelená Viera

7.A.

Mgr. Matejčíková Daniela

3.A.

Mgr. Briš Ľudovít

7.B.

Mgr. Kubasová Ľubica

3.B.

Mgr. Banásová Jarmila

8.A.

PaedDr. Volčeková Yveta

4.A.

Mgr. Mrekajová Jana

8.B.

Ing. Matejčíková Magdaléna

5.A.

Mgr. Kolenová Marcela

9.A.

Mgr. Sitáriková Anna

5.B.

PaedDr. Brontvajová Daniela

9.B.

Mgr. Kormaňáková Dagmar
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Vedenie školy:
PaedDr. Rabčanová Eva
PaedDr. Joštiaková Margita
p. Rončáková Mária

- riaditeľka školy
- zástupca riaditeľa školy pre ZŠ
- zástupca riaditeľa školy pre MŠ

Mgr. Marta Matejčíková,
Mgr. Holmíková Silvia
Výchovné poradenstvo:
Ing. Matejčíková Magdaléna
Koordinátor drogovej prevencie :
Mgr. Matejčíková Daniela
Kontaktná osoba pre výchovu k manţelstvu a rodičovstvu :
Mgr. Matejčíková Marta
Koordinátor enviromentálnej výchovy:
Mgr. Viera Podstrelená
Koordinátor pre bezpečné pouţívanie internetu:
Mgr. Kolenová Marcela
Bezpečnostný technik :
p. Dušan Pacura
Poţiarny preventista :
Mgr. Viera Podstrelená
Zdravotník :
Mgr. Kubasová Ľubica
MD:
Mgr. Randjaková Daniela
Bez triednictva :

Organizácia školského roka 2010/2011:
 1.polrok sa začína 1.septembra 2010, slávnostné otvorenie a vyučovanie sa začína
2.septembra 2010 (štvrtok), vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 3.septembra (piatok) a
končí sa 28.januára 2011 (pondelok). 31.januára 2011 sa končí 1.školský polrok a je to
termín prázdnin.
 Klasifikačná porada za 1.polrok sa uskutoční 24.januára 2011 (pondelok). 2.polrok sa začína
1.februára 2011 a končí sa 30.júna 2011. Klasifikačná porada za 2.polrok sa uskutoční
23.júna 2011 (štvrtok).
Prázdniny:
 jesenné prázdniny sa začínajú 29.októbra 2010 (piatok) a končia sa 2.novembra 2010
(utorok). Vyučovanie sa začína 3.novembra 2009 (streda),
 vianočné prázdniny sa začínajú 23.decembra 2010 (štvrtok) a končia sa 7.januára 2011
(piatok). Vyučovanie sa začína 10.januára 2011 (pondelok),
 polročné prázdniny sú dňa 28.januára 2011 (piatok). Vyučovanie sa začína 1.februára
2011 (utorok),
 jarné prázdniny sú v dňoch 14.februára – 18.februára 2011. Vyučovanie sa začína
21.februára 2011 (pondelok),
 veľkonočné prázdniny sa začínajú dňa 21.apríla 2011 (štvrtok) a končia sa 26.apríla 2011
(utorok). Vyučovanie sa začína 27.apríla 2011 (streda),
 letné prázdniny sa začínajú 1.júla 2011 (piatok) a končia sa 31.augusta 2011 (streda).
Vyučovanie v novom školskom roku začína 5. septembra 2011 (pondelok).
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Hlavné úlohy na školskom roku 2010/2011 vyplývajúce z cieľov
-

-

-

-

-

-

-

viesť ţiakov k samostatnosti, k zodpovednosti a rozvíjať ich schopnosti a zručnosti,
uskutočniť celoslovenské certifikačné testovanie ţiakov 9. ročníka Testovanie 9-2011 sa
uskutoční dňa 09. marca 2011 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk
a literatúra,
naučiť ţiakov získavať a vyhľadávať informácie, vedieť sa v nich správne orientovať, vedieť
ich spracovávať a vyuţívať,
zúčastniť sa dňa 28. apríla 2011 testovania čitateľskej a matematickej gramotnosti ţiakov
9.ročníka,
pestovať národné povedomie, hrdosť na slovenský národ, na slovenskú históriu a toto
primeraným spôsobom zakomponovať do učebných plánov jednotlivých predmetov,
dôsledne plniť školský vzdelávací program, učebné osnovy a časovo-tematické plány,
pokračovať v programoch "Prevencia závislosti a boj proti drogám", „Správaj sa normálne“ /
odborné prednášky a besedy na hodinách Pr, Z, Sj, Ov,; súťaţe: výtvarné, literárne a
športové/. Prostredníctvom školského koordinátora prevencie, úzko spolupracovať s PPP.
Venovať osobitnú pozornosť ţiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi.
Vymedziť v školskom poriadku opatrenia proti šíreniu drog školskom prostredí. O týchto
opatreniach informovať priebeţne rodičov. Naďalej spolupracovať s príslušným oddelením
PZ v Námestove a Zákamennom,
vychovávať k správnemu postoju v sexuálnej výchove, výchove k materstvu a rodičovstvu
prostredníctvom školského koordinátora formou besied, na vyučovaní na jednotlivých
predmetoch - Pr, Ov, Nábv,... / odporúčanie vhodnej odbornej a doplnkovej literatúry/.
klásť veľký dôraz na ekológiu ţivotného prostredia, najmä v rámci projektov: Strom ţivota,
Modré z neba. V rámci ekológie ţivotného prostredia sa zamerať na: regionálne aspekty
ochrany prírody v našej obci i okolí, čistotu areálu školy i okolia, besedy o ochrane prírody,
súťaţ „Poznaj a chráň", starostlivosť o antukové ihrisko, separované zbery
funkčne vyuţívať ţiacke časopisy aj na vyučovacích hodinách, hlavne texty týkajúce sa
ekológie, vlastenectva, zdravotnej výchovy, environmentálnej výchovy, rodinnej výchovy a
dopravnej výchovy,
zaradiť environmentálnu, dopravnú a protipoţiarnu výchovu do vyučovacích hodín
vlastivedy, prírodovedy, účelových cvičení a telesnej výchovy,
do obsahu jednotlivých učebných predmetov implementovať mediálnu výchovu ako
prierezovú tému,
na triednických hodinách triedni učitelia zaradia program na prevenciu proti obezite
a propagáciu zdravého ţivotného štýlu, a tieţ aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu
a výchovu proti predsudkom, rasizmu a všetkým formám diskriminácie,
pri výchove k ľudským právam na všetkých vyučovacích predmetoch vyuţívať Manuál
výchovy mládeţe k ľudským právam KOMPAS (viac informácií na www.iuventa.sk),
zapracovať do obsahu predmetov vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti podľa
štandardov CD-2009-22702/9699-1:913,
vypracovať podmienky pre prevenciu a riešenie šikanovania ţiakov,
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robiť aktivity zamerané na pozornosť voči starším ľuďom, bezpečné pouţívanie internetu,
duševné zdravie ľudí, boj proti stresu, bezpečnosť a ochrana zdravia a prevenciu drogových
závislostí a rizikového správania,
vytvárať primerané podmienky pre súťaţe ţiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch,
venovať zvýšenú pozornosť ţiakom 3. a 7. ročníka – nové reformné ročníky,
revidovať a dotvoriť školský vzdelávací program pre 4. a 8. ročník na školský rok
2011/2012,
pomáhať ţiakom 5. ročníka pri prechode z primárneho vzdelávania na sekundárne
vzdelávanie,
organizovať krúţkovú činnosť,
pestovať estetický vkus a rozvíjať vzťah k umeniu a kultúre / vystúpenia ţiakov, návštevy
galérií, výstav, divadiel /, zabezpečiť tri kultúrne predstavenia pre ţiakov školy,
budovať školskú kniţnicu a podporovať aktivity zamerané na zlepšenie čitateľskej
gramotnosti,
spolupracovať s rodičmi prostredníctvom ZRPŠ, triednických rodičovských zdruţení,
uskutočnením XII. rodičovského plesu,
predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie: besedy, výtvarné a literárne súťaţe, projektové aktivity...
zvýšiť úroveň vedomostí v matematike a zároveň záujem o matematiku zapájaním sa do
MO, Pytagoriády a do medzinárodnej matematickej súťaţe Matematický klokan,
realizovať aktivity v rámci projektu „NECH SA NÁM NETÚLAJÚ“,
realizovať mliečny program,
podporiť medzinárodnú spoluprácu s Poľskou Gminou Pcim,
zamerať kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese na rozvoj kľúčových
kompetencií ţiakov,
vypracovať v predmetových komisiách zásady hodnotenia v jednotlivých predmetoch,
dobudovať multimediálnu učebňu a v čo najväčšej miere ju vyuţívať vo vyučovacom
procese,
monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov testami cez predmetové komisie, z kaţdého
predmetu rozobrať cez zápisnicu jeden test s prijatými opatreniami,
vypracovať individuálne vzdelávacie programy pre začlenených ţiakov,
vypracovať plány triednických hodín na 33 hodín ročne, zapracovať do nich nasledovné
témy :
 prevencia proti obezite,
 zdravý ţivotný štýl,
 bezpečný internet,
 protidrogové témy,
 ľudské práva,
 odstránenie predsudkom proti iným rasám, národom a náboţenstvám,
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2010 bola predloţená
zriaďovateľovi a bude zverejnená v mesiaci november 2010 na stránke školy
www.zsbreza.edupage.sk.
Podľa predpokladu sa v prvom mesiaci školského roka ukončilo dočasné poobedňajšie
vyučovanie ţiakov primárneho vzdelávania. Pokračuje sa v dostavbe budovy priestorov MŠ.
Z tohto dôvodu upozorňujeme rodičov, ţe v období stavebných prác je potrebné zvýšiť
pozornosť na bezpečnosť, pretoţe aj napriek upozorneniam, sa deti v poobedňajších
hodinách pohybujú v areáli školy.
Nech sa nám všetkým v rozbehnutom školskom roku darí!
vedenie školy
PRVÝ

ROČNÍK VÝSTUPU NA

JAROVISKO

Základná organizácia dôchodcov v Breze usporiadala dňa 14. 9. 2010 pri príleţitosti sviatku
Povýšenia kríţa 1. ročník výstupu do Jaroviska. Stretnutie záujemcov bolo o 14.30 pred
Supermarketom v Breze. Výstupu sa zúčastnilo 15 členov. Počasie bolo pekné, kráčali sme
horou po cestičkách a lesných chodníčkoch, čo bolo v niektorých miestach aj dosť namáhavé.
Po hodine cesty sme prišli na stanovište, kde na nás čakalo prekvapenie. Kríţ a kaplnka
Sedembolestnej Panny Márie sa nachádza na hranici katastra obcí Breza a Lokca. Sú tam
umiestnené lavičky, príroda je krásna, kaplnka je obklopená prevaţne smrekmi. Po chvíli
oddychu sme sa začali modliť sv. ruţenec a spievať krásne náboţné piesne. Po hodine
rozjímania sme sa pobrali
naspäť do svojich domovov.
I keď cesta bola dosť náročná,
necítili sme ţiadnu únavu a mali
sme krásny záţitok z tejto
udalosti, na ktorú budeme dlho
spomínať a tešíme sa na ďalšie
stretnutie, kde by sme chceli,
aby nás prišlo viac.
( Elena Kurtulíková )
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Po úspešnej zimnej sezóne pokračovali naši mladí biatlonisti od mája v súťaţiach letného
biatlonu. Opäť sa predstavili na troch kvalifikačných pretekoch – Viessmann pohára v ktorých si
chceli vybojovať účasť na Majstrovstvách Slovenska. Hneď v prvom preteku na Králikoch sa
dokázal Tomáš Kubas presadiť na „bedňu“ keď obsadil 3.miesto. Okrem neho si účasť na MSR vybojovali aj ďalší siedmi pretekári. V druhom kvalifikačnom preteku si po vynikajúcom
výkone vybojovala Klaudia Joštiaková prvú zlatú medailu z letného biatlonu. Opäť sa presadil
aj Tomáš keď obsadil pekné 2.miesto. Na tomto preteku si účasť na M-SR vybojoval aj Patrik
Kormaňák, ktorý skončil na 9.mieste a za svoj výkon získal I.VT. V treťom kole Viessmann
pohára naši športovci pridali do zbierky ďalšie 3 medaile a to zásluhou Michaely Maxovej
(striebro), Nikolky Kormaňákovej (bronz) a Tomáša Kubasa (striebro). Po týchto troch kolách
si zabezpečili účasť na Majstrovstvách Slovenska: Laura Joštiaková, Júlia Baláková, Nikola
Kormaňáková, Tomáš Kubas, Juraj Maxa, Rasťo Urbaník, Michaela Maxová, Klaudia
Joštiaková a Patrik Kormaňák.
V polovici augusta sa 22-členná výprava nášho klubu zúčastnila 6-dňového sústredenia vo
Vyhniach, kde ladili formu pred najdôleţitejším pretekom sezóny. Malou previerkou bola Veľká
cena Remesla kde sa predstavila v kategórii talentov aj Dianka Matysová, ktorá skončila vo
svojom prvom preteku na krásnom 3.mieste. Darilo sa aj Jurkovi Maxovi, ktorý skončil
v jednotlivcoch tretí a v štafete s Tomášom Kubasom získali striebro. V kategórii dievčat si
Michaela Maxová vybojovala ďalšiu striebornú medailu a spolu s Klaudiou Joštiakovou v štafete
obsadili 3.miesto.
Celosezónnu drinu sme zúročili 11.-12.septembra na Majstrovstvách Slovenska v Revúcej.
Hneď v prvý deň sme sa radovali z prvého majstrovského titulu pre náš klub, keď Tomáš
Kubas po čistej streľbe a výbornom behu nenašiel premoţiteľa. Svoju prvú „veľkú“ medailu
získala vo vytrvalostnom behu aj Nikolka Kormaňáková, ktorá vďaka trom trafeným terčom
a výbornému behu skončila na 3.mieste. Na záver dňa nás všetkých milo prekvapila dvojica
talentov – Dianka Matysová a Michael Matejčík. Dianka sa po skvelom výkone na strelnici
postarala o ďalšiu zlatú medailu a Michael aj napriek malému zaváhaniu v streľbe pridal skvelé
striebro. V nedeľnom rýchlostnom preteku sme sa opäť dočkali titulu „Majsterka Slovenska“ a to
zásluhou Michaely Maxovej z Rabče. Michalka zúročila výbornú streľbu (7 z 10 terčov) a po
super behu zvíťazila s tesným 4-sekundovým náskokom. Svoju druhú medailu tentoraz
striebornú získal Tomáš Kubas s iba 5-sekundovou stratou na víťaza. Kúsok šťastia chýbal
Nikolke Kormaňákovej, ktorá skončila na 4.mieste s iba 2-sekundovou stratou na bronzovú
medailu. Nesklamali ani ostaní naši ţiaci a skončili nasledovne: Júlia Baláková 7.miesto,
Laura Joštiaková 8.miesto, Jurko Maxa 8.miesto a Rasťo Urbaník po prísne udelenej
penalizácii na 14.mieste.
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Šesť medailí z Majstrovstiev Slovenska je v konkurencii klubov s dlhoročnou tradíciou
fantastickým úspechom a odrazom výbornej práce trénerov Mgr. Antona Matejčíka, Antona
Volčeka, Mgr. Ľubice Kubasovej, Mgr. Adriány Kormaňákovej a Juraja Maxu st. Všetkým
pretekárom a trénerov v mene klubu za vzornú reprezentáciu srdečne blahoţeláme a prajeme
veľa športových úspechov. Za podporu súrodencov Maxových ďakujeme aj obci Rabča
a poďakovanie patrí aj OŠK Breza za športové oblečenie pre členov nášho klubu. Viac
informácií a pestrú fotogalériu z jednotlivých akcií nájdete aj na stránke klubu
www.biatlonbreza.sk
(gunde)

NÁVŠTEVA

DETÍ ZO

ZŠ

V

POĽSKU

Dňa 01.10.2010 sa do našej druţobnej obce Pcim vydalo 35 detí zo ZŠ Breza. Bola to posledná
akcia v rámci projektu "Cezhraničnej spolupráce a PCIM Breza obcí v oblasti kultúry a športu" ,
ktorý je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj Poľskej
republiky a Slovenskej republiky a Euro-regiónu Beskydy 2000 do 2013

V prvý deň svojho pobytu naši
ţiaci spolu s poľskými deťmi
počúvali koncert Pit Band-in.
Potom bola na programe
remeselná
dielňa
pod
vedením pani Anety Buda,
inštruktorky
GOKiS PCIM.
Deti sa dozvedeli niečo o
hrnčiarskom umení, kde si
mohli
vyrobiť
vázy
a
kaţdodenné
predmety.
V sobotu 70-členná skupina
mladých poľsko-slovenských
detí navštívila
Aquapark v
Krakove a neskôr boli na obed
v
McDonalde. Zakončením
tohto náročného dňa bola jazda na koni na ranči Huculskim pod bdelým okom majiteľa Eugena
Zięby.
V nedeľu bola na programe sv. omša a po nej nasledoval beat-box workshop pod vedením
Kristiana Roga, na ktorom ich učil beat-box a mohli si všetko sami vyskúšať.
Dobre navrhnutý program zanechal krásne spomienky na spoločne strávené chvíle.
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DETÍ

Dňa 1.9.2010 sa uskutočnilo slávnostné uvítanie 18 detí. Bianka Parišková a Nina Volčeková
svojim spevom a hrou na flautu potešili deti aj rodičov. Po slávnostnom príhovore p. starostu
nasledovalo zapísanie detí rodičmi do pamätnej knihy a fotografovanie na uvítací list. Kaţdé
dieťa si odnieslo darček.

OKTÓBER –

MESIAC SENIOROV

Stalo sa uţ tradíciou, ţe sa kaţdoročne v októbri akosi viac skloňuje slovo senior, dôchodca,
starší občan... . Je to pekný zvyk, ktorý by sa nemal stať jednorazovou akciou. Pripomíname si
zásluhy starších o náš dnešok, ale naša úcta im patrí po celý rok. Mali by sme im pomáhať
riešiť ich sociálne, zdravotné, občianske a spoločenské problémy. Starší človek má právo na
svojbytný ţivot v bezpečí a vo váţnosti, rovnako ako práv na rozvoj svojej osobnosti.
Seniori - dôchodcovia sa chcú aktívne podieľať na spoločenskom ţivote. Solidarita medzi
staršou a mladšou generáciou je predpokladom porozumenia a spätosti kultúrneho
a historického vývoja.
PAMIATKA

ZOSNULÝCH

Je čas na spomienky, čas na zamyslenie sa nad ţivotom tých, čo uţ nie sú medzi nami, ale aj
nad ţivotom našim. Je čas na povzdychnutie, čas na nefalšované a úprimné slzy. Zapálime
sviečky svojim pozostalým, chvíľu postojíme, pomodlíme sa za ich duše...
Ale sú stovky hrobov, pri ktorých sa nezastaví nikto. Tie hroby sú úplne nové a staré zároveň.
Sú to hroby neznámych.
.... odpočinutie večné daj im Pane
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REFERENDUM
Dňa 18.09.2011 sa uskutočnilo referendum. Účasť na
referende bola v našej obci 14,41% .

VOĽBY

Dňa 27.11.2011 sa uskutočnia voľby do orgánov
samosprávy obcí. Voľby v našej obci sa uskutočnia v čase
od 7:00 do 20:00 v zasadačke obecného úradu.

DO SAMOSPRÁVY

Kandidáti na post poslanca obce Breza:
Emília HLÁDEKOVÁ, Mgr., 50r., SDKÚ
2) Jaroslav JANÍK, 62r., SMER
3) Anton KOLENA, 37r., SMER
4) Stanislav KORMAŇÁK, 53r., KDH
5) Ľubica ĽUBOVÁ, Ing., 36r., KDH
6) Oľga MATEJČÍKOVÁ, 52r., SMER
7) Jozef MAŤOVČÍK, Ing., 41r., SMER
8) Anton SITÁRIK, 47r., KDH
9) Peter SITÁRIK, 42r., SMER
10) Ján VNUČÁK, 56r., HZDS
11) Jaroslav VOLČEK, 53r., HZDS
12) Jozef VOLČEK, 34r., SMER

1)

Kandidáti na post starostu obce Breza:
1)

Ladislav MATEJČÍK, Ing.,

Maţoretky BREZA pozývajú všetky dievčatá vo veku od 8 rokov, ktoré majú chuť naučiť
sa niečo nové, na konkurz do súboru, ktorý sa uskutoční dňa 15.11.2010 (t.j. pondelok)
o 16:00 v Kultúrnom dome. Na konkurz je potrebné doniesť si vhodnú obuv, najlepšie
niečo na prezutie a pohodlné oblečenie.
Tešíme sa na Vás
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ZEMIAKOVÁ PLACKA

Spoločenstvo rodín pri farskom úrade v spolupráci
s občianskym zdruţením ECHO a obecným úradom
usporiadalo dňa 25. septembra nultý ročník akcie „Rodinná
zemiaková placka“ s myšlienkou vyzdvihnúť rodinu ako základ
fungovania spoločnosti.
Akcie sa zúčastnili rodiny s deťmi, ktoré sa zabávali púšťaním
šarkanov a povzbudzovaním súťaţiacich.
Do súťaţe sa zapojili 3 rodiny – rod. Ľubová, Parišková
a druţstvo Našich mladých. Tieto druţstvá hodnotila porota
v zloţení pán farár Francizsek Piosek, pani Margita Kováľová
a pán
Stanislav
Papajík.
~ v súťaţi o najrýchlejšiu placku vyhralo
druţstvo Našich mladých
~ v súťaţi o najchutnejšiu placku vyhrala
rodina Parišková
Súťaţiaci boli odmenení netradičným spomienkovým
darčekom.

Banánovo- čokoládové muffiny
Potrebujeme:
2 väčšie alebo 3 menšie banány, 1/2 hrnčeka cukru, 1 1/2 hrnčeka polohrubej múky, 2
ČL prášku do pečiva, 1/2 lyţičky soli, 1/4 hrnčeka oleja, 1 čokoládu na varenie.
Ako na to:
Do formy na muffiny vloţíme papierové košíčky. V miske si rozpučíme banány a
nakrájame čokoládu na malé kúsky. Všetky sypké suroviny zmiešame dokopy. K
banánom primiešame olej. Potom postupne primiešavame sypké ingrediencie (múka,
prášok do pečiva, cukor, soľ), ktoré sme predtým spolu premiešali a tieţ primiešame
čokoládu. Cestom naplníme košíčky. Pečieme asi 20 minút v rúre vyhriatej na 180 °C.
Keď sú muffiny upečené, vyberieme ich z rúry a necháme vychladnúť.
Dobrú chuť
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MEDZI NÁS

Volček Jakub
Špigútová Timea
Syrovatka Filip

07.09.2010
11.09.2010
20.09.2010

UZAVRETIE

MANŽELSTVA

10.07.2010
17.07.2010
31.07.2010
25.09.2010

Jozefína Vnučáková a Milan Kováčik
Ján Matejčík a Jana Holubová
Dominik Podstrelený a Monika Kubičárová
Bc. Michal Michaliga a Ing. Katarína Padušňáková

25.

03/2010

VÝROČIE SOBÁŠA

Emil Kurtulík a Anna rod. Vnučáková
Vladimír Kubík a Marta rod. Hládeková
Alojz Serdel a Alena rod. Matejčíková
JUBILANTI
60 rokov
Parišková Terézia, Parišek Ľudovít, Kolena Anton, Verníček Jozef, Kurtulík Ľudovít
65 rokov
Nodţák Štefan, Parišková Mária, Bartoščíková
70 rokov
Hládek Karol, Urbaníková Terézia
75 rokov
Verníčková Helena
80 rokov
Betíková Terézia, Kojdová Mária
ODIŠLI
Ján Janolek
Jozef Majcher

OD NÁS

*19.11.1959
* 03.03.1970
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POHĽAD NA NAŠE FUTBALOVÉ KOLEKTÍVY

Pohľad na postavenie našich futbalových druţstiev v tabuľkách oravských futbalových súťaţí je
viac ako lichotivé. Prípravkári, mladší ţiaci, starší ţiaci a dorast vedú svoje tabuľky a dospelí sú
v 2. triede na treťom mieste.
MLADŠÍ ŽIACI
1.

BREZA

6

6

0

0

27:4

2.

Niţná

6

2

0

4

13:16

3.

Brezovica

6

1

0

5

5:22

Prípravka a mladší ţiaci obhajujú svoje postavenie
z minulého ročníka, kedy sa stali „Víťazmi Oravy“. Tréneri
6
Bc. S. Kormaňák a Š. Kormaňák premieňajú svoju
3
trénerskú prácu na výborné postavenie v súťaţiach vo
všetkých kategóriách ţiakov. Starší ţiaci
suverénne vedú tabuľku 1.triedy ,keď najlepším
25:5
13
strelcom súťaţe je náš hráč Jozef Volček
11:19 12
s pätnástimi gólmi. Veríme, ţe v jarnej odvete
4:29
1
potvrdia svoje ambície o postup do III.ligy.
18

PRÍPRAVKA
1.

BREZA

6

4

1

1

2.

Vavrečka

6

4

0

2

3.

Or. Jasenica

6

0

1

5

DORAST – 2. TRIEDA
Dobrými výsledkami i hrou počas jesennej
2.
Brezovica
9 6 1 2 35:19
19
súťaţe prekvapovali dorastenci, okrem malého
3.
Babín
9 5 2 2 31:13
17
zaváhania v druhom polčase v Kraľovanoch.
9.
Rabčice
9 2 1 6 9:23
7
Dvojgólové vedie pustili a výsledkom 3:2 utrpeli
10.
Ţaškov
9 1 1 7 6:29
4
jedinú prehru. Aj v tejto súťaţi strelcov vedie náš
hráč Matej Greňo s jedenástimi gólmi. V jarnej odvete budeme isto všetci fandiť dorastencom
v postupe do 1. triedy a dúfame, ţe s trénerom J. Kubašom a S. Hladekom sa im to podarí.
1.

BREZA

9

7

1

1

1
0
2
2
4
0
4
1
0
2
0
0

1
2
3
3
2
5
3
6
7
6
9
11

33:8

22

2. TRIEDA - muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DLHÁ
Medzibrodie
BREZA
Or. Lesná
Or. Polhora
Krivá
Hruštín
Liesek
Leštiny
Podbiel
Habovka
Bziny

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
6
6
5
6
4
4
4
3
2
0

32 : 5
26 :10
27 : 14
28 : 17
27 : 9
19 : 21
28 :18
21 : 22
19 : 28
10 : 26
18 : 39
6 : 52

28
27
20
20
19
18
16
13
12
11
6
0

Muţstvo dospelých po zostupe do druhej triedy
nastúpilo do súťaţe zodpovedne. Po úvodnej
vydretej
výhre v Hruštíne s oklieštenou
zostavou, sme s technickým nedopatrením
/nastúpením hráča, ktorí mal zastavenú
činnosť/ prehrali kontumačne 3:0 za čo bol
potrestaný celý klub. Postupne sa trénerovi J.
Naništovi a vedúcemu druţstva J. Janíkovi
s kapitánom
M.
Kormaňákom
podarilo
konsolidovať
zostavu,
hráči
k zápasom
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pristupovali zodpovedne a dostavili sa aj výborné výsledky. Bodovo sme nestačili len na
súperov na prvom a druhom mieste, ktorých v odvete privítame na domácej pôde a bodové
manko vyrovnáme. V posledných troch zápasoch sme získali deväť bodov aj skvelým skóre
13:0.Strelecky sa darilo opore muţstva M. Jurigovi, ktorí strelil deväť gólov. O ďalšie sa pričinili:
I. Matejčík 6, M. Kormaňák 4, Jakub Maslan 3, M. Volček 2 a S.Hladek, Pavol Sitárik, A. Juriga
po 1.
( Rudolf Hládek )
FUTBALOVÝ

TURNAJ ULÍC

Uţ tradične v prestávke futbalových súťaţí obúva kopačky takmer stovka Brezanov a rodákov z
Brezy, aby si zmerali svoje futbalové schopnosti v turnaji ulíc o putovný Pohár starostu Brezy.
Ako kaţdý rok nastúpili proti sebe druţstvá: Grúnik, Lán, Pod Záruby a Stará Ves.

V prestávke medzi súbojom o tretie miesto sa stretli ţiaci rozdelení na dve druţstvá Pod a Nad
Kýčerov.
Po tomto zápase turnaj
pokračoval
zápasom
o tretie miesto Lán a Stará
Ves. Oddýchnuté Pod
Záruby
a Grúnik
boli
vyvrcholením
turnaja
v súboji
o drţiteľa
Putovného pohára starostu
obce Breza.
Konečné poradie:
1. Pod Záruby
2. Grúnik
3. Lán
4. Stará ves
Povolené OZ 12.2.1999
Zodpovední: Mgr. Emília Hládeková, Ing. Magdaléna Matejčíková, Veronika Kubašová
Email: breza@orava.sk, kubasova@breza.sk
Uzávierka čísla: 09.10.2010

