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PRÍLEŢITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA
Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v
ţivote kaţdého človeka mladosť pominie a
vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne,
pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve október
je mesiac, v ktorom si uvedomujeme, aké
vzácne „poklady“ ţijú v našej rodine a v
obci. Sú to naši starí rodičia, príbuzní,
susedia a spoluobčania.
Dňa 3. októbra 2013 sa po sv. omši konalo
v kultúrnom dome v Breze kultúrne
podujatie „Posedenie s dôchodcami“, ktoré
organizátori a účinkujúci pripravili s láskou
ako darček pre dôchodcov.
Na úvod sa dôchodcom milými slovami prihovorili poslankyňa Mgr. Emília Hládeková a starosta
obce Ing. Ladislav Matejčík. Kultúrny program otvorili deti a ţiaci Základnej školy s materskou
školou Breza. Básňami, piesňami a veselými tancami zabavili a potešili dôchodcov. V programe tieţ
vystúpili ţeny z Jednoty dôchodcov vo vydarenej scénke, kde si pripomenuli časy zo školských lavíc.
Toto posedenie nie je samozrejmosťou. Starosta obce kladie dôraz na toto stretnutie s predstaviteľmi
obce, kde dôchodcovia majú moţnosť poznať prácu v obci a tieţ môţu predniesť svoje otázky. Pre
dôchodcov bol pripravený slávnostný obed a darček.

Záverečné slová patrili opäť pánovi starostovi, ktorý sa prítomným poďakoval za účasť a poprial
všetkým spoluobčanom pevné zdravie, veľa lásky a radosti z kaţdodenných maličkostí, ktoré robia
ţivot krásnym.
Sponzori: COOP Jednota Námestovo, Miroslav Fafejta, Vladimír Hlinka
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉ DŇA 27. SEPTEMBRA 2013
starosta informoval o:








projekte:
„Rekonštrukcia
a modernizácia
verejného osvetlenia v obci Breza“ - otváranie
obálok s ponukami sa uskutočnilo dňa 30.
augusta 2013. Do súťaţe sa zapojilo 6 firiem.
projekte „Zefektívnenie a rozšírenie systému
separovaného zberu v obci Breza“ -otváranie
obálok s ponukami sa uskutočnilo dňa 16.
augusta 2013. Nakoľko chýbali niektoré
potvrdenia
boli
uchádzači
poţiadaný
o doplnenie. Po doplnení bola dňa 4. septembra
2013 vyhotovená zápisnica z otvárania obálok.
Po kontrole bola dňa 19. septembra 2013
vyhotovená zápisnica a dňa 20. septembra 2013
boli podklady na verejné obstarávanie na
nákup technológie podané na kontrolu
na Ministerstvo ţivotného prostredia SR,
Bratislava.
príprave podávania ţiadostí o dotáciu na
Environmentálny fond, Bratislava. Ţiadosti sa
musia podať do 31. októbra 2013.
prenajatí obecného bytu v 11 b.j. v Breze pre

Soňu Paškovú, bytom Severná 153/24, 029 01,
Námestovo.
 zameraní miestnej komunikácie v ulici Pod
Záruby
od
rodinného
domu
Milana
Podstreleného k rodinným domom Michala
Bartoša a Stanislava Betíka.
 ţiadosti
Anny
Hládekovej,
Breza
47,
o vysporiadanie a vybudovanie prístupovej
komunikácie k pozemku v časti ulice Potôčik.
 pripravovanej akcie „Posedenie s dôchodcami“
dňa 3. októbra 2013.
schvaľuje:






Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Obce Breza.
Úpravu rozpočtu č. II za rok 2013.
Komisiu
na
vysporiadanie
miestnej
komunikácie v časti ulice Pod Záruby: Ing.
Jozef Maťovčík, Anton Kolena, Stanislav
Kormaňák.
Správu Základnej školy s materskou školou
Breza za školský rok 2012/2013 o výchovnovzdelávacej
činnosti,
jej
výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení.

POZVÁNKA
Dňa 07. decembra 2013 o 14.00 hod. sa v kultúrnom dome v Breze
pod záštitou Občianskeho zdruţenia ECHO Breza uskutočnia
Prezentačné vianočné trhy
spojené s expozíciou výrobkov ľudových remesiel zberateľa Antona Volčeka.

OZNAM
Na konci roka bude obecný úrad v Breze rozdávať kalendár na rok 2014, tak ako tomu bolo minulý
rok. Ak by mal niekto zaujímavý nápad, čo sa týka fotografií umiestnených v tomto kalendári príp. má
k dispozícii zaujímavé fotografie našej obce alebo z jej ţivota nech sa prihlási na obecný úrad alebo
e-mailom na breza@orava.sk do 10.novembra 2013.
Záujemcovia, ktorí chcú prezentovať svoje výrobky na prezentačných vianočných trhoch sa môţu
prihlásiť do 10.novembra 2013 na obecnom úrade v Breze.
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PRIDELENIE EVIDENČNÉHO ČÍSLA TYPU „C“
Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C sa
môţe prideliť motorovému vozidlu a prípojnému
vozidlu, ktoré nie sú schválené na prevádzku v
premávke na pozemných komunikáciách podľa
osobitného predpisu, ak sú pouţívané na
poľnohospodárske práce alebo lesné práce na
základe ţiadosti jeho vlastníka. Takéto vozidlo
moţno prevádzkovať na cestách III triedy,
miestnych
a účelových
komunikáciách
za
nezníţenej
viditeľnosti.
V prípade
nutnosti
pouţívania takéhoto vozidla na iných cestách je
potrebné poţiadať o povolenie výnimky príslušný
okresný dopravný inšpektorát.
Ţiadosť musí obsahovať :
a) meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto
jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú
osobu,
b) názov, adresu sídla a identifikačné číslo
vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj
osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná
v mene tejto právnickej osoby,
c) základné technické údaje vozidla, a to
1) značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu,
identifikačné číslo vozidla a obchodné meno
výrobcu vozidla, ak tieto údaje moţno zistiť, ak

nemoţno zistiť, uvedenie sa nezistené
2) dĺţku, šírku a výšku vozidla, zmeria vlastník
vozidla
d) fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
e) odôvodnenie ţiadosti vrátane predpokladanej
trasy a času pouţívania tohto vozidla v cestnej
premávke,
f) dátum a podpis ţiadateľa.
Ţiadosť je dostupná na kaţdom oddelení
dopravnej polície – evidencii motorových vozidiel.
Platnosť dokladov vydaných k tabuľke so
zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim
písmeno C sa obmedzí najviac na tri kalendárne
roky.
Poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie je :
- prípojné vozidlo 33 €
- motorové vozidlo 66 €.
Pri prihlásení vozidla do evidencie sa nevyţaduje
predloţenie dokladu o poistení vozidla, avšak pri
prevádzkovaní
vozidla
na
pozemných
komunikáciách je vodič takéhoto vozidla doklad
o poistení vozidla pri kontrole predloţiť, nakoľko
takýto doklad je jedným z dokladov potrebných pri
vedení vozidla.
Anton Kolena

UVÍTANIE DETÍ

Dňa 29.augusta 2013 sa v obci uskutočnilo slávnostné Uvítanie detí – najmenších spoluobčanov. V tomto roku
sme uvítali 13 dievčat a 7 chlapcov. Deti aj rodičov potešili Milada Hládeková spevom a hrou na gitare, Nina
Volčeková básňou a Barbara Čierna hrou na flaute. Slávnosť otvorila príhovorom predsedníčka komisie
kultúry, vzdelávania, mládeţe a športu, Mgr. Emília Hládeková, po ktorom nasledoval príhovor starostu obce
Ing. Ladislava Matejčíka. Po zapísaní do kroniky a odfotografovaní pri kolíske na uvítací list občana, starosta
odovzdal matkám ruţu spolu s darčekom pre deti.
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INFORMÁCIE K VÝCHOVE A VZDELÁVANIU V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
Ţiaci 1. aţ 9. ročníka budeme vyučovať podľa ŠVP
schváleného 28.08.2009.
Podľa ŠVP sa klasifikujú všetkých predmety okrem
náboţenskej výchovy/etickej výchovy, ktoré sa
hodnotia slovom absolvoval/neabsolvoval.
ZŠ vydáva ţiakovi v posledný vyučovaní deň 1.
polroka školského roka výpis klasifikácie
prospechu a správania ţiaka za 1. polrok formou
výpisu z aSc agendy. Tento výpis podpisuje len
triedny učiteľ. O vysvedčenie musí rodič poţiadať.
V prípade
poţiadavky
rodiča
sa
vydáva
vysvedčenie so všetkými jeho náleţitosťami.
V prihláške na vzdelávanie na strednej škole

výchovný poradca Ing. Matejčíková Magdaléna
uvedie
uchádzačovi
so
zdravotným
znevýhodnením alebo nadaním, vzdelávanému
v školskej integrácii, príslušný kód integrácie.
Vyučujú sa dva jazyky. Anglický jazyk sa vyučuje
ako 1. cudzí jazyk od 5. ročníka. Nemecký jazyk sa
vyučuje ako 2. cudzí jazyk od 6. ročníka.
V školskom roku navštevuje našu školu 306
ţiakov a to na ročníkoch 1.-4. 90 ţiakov a na
ročníkoch 5.-9. 216 ţiakov. Na škole pôsobí 18
pedagogických zamestnancov. Na ročníkoch 1.-4.
sú zriadené 4 triedy. Na ročníkoch 5.-9. je
zriadených je 10 tried. V tomto školskom roku
dochádza z obce Beňadovo 74 ţiakov 5. – 9.ročníka.

TRIEDNICTVO V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
Vedenie školy:
PaedDr. Rabčanová Eva
PaedDr. Joštiaková Margita
p. Rončáková Mária
Trieda
1. A
2. A
3. A
4. A
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre ZŠ
zástupca riaditeľa školy pre MŠ
Meno vyučujúceho
Mgr. Sitáriková Michaela
Mgr. Podstrelená Viera
Mgr. Banásová Jarmila
Mgr. Briš Ľudovít
Mgr. Kubasová Ľubica
Mgr. Matejčíková Daniela
PaedDr. Brontvajová Daniela
PaedDr. Volčeková Yveta
Mgr. Kormaňáková Dagmar
Ing. Matejčíková Magdaléna
Mgr. Kolenová Marcela
Mgr. Sitáriková Anna
Mgr. Kalfasová Marcela
Mgr. Kolenová Mária

Bez triednictva: Mgr. Marta Matejčíková, Mgr. Silvia Holmíková
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ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2013/2014
Školský rok sa začína 1. septembra 2013 a vyučovanie v 1. polroku začína 2. septembra 2013 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začína 3. septembra 2013 (utorok),
Vyučovanie v 1. polroku sa končí 31. januára 2014 (piatok).
Pedagogická rada /2. klasifikačná porada/ za 1. polrok sa uskutoční dňa 24. januára 2014 (piatok).
Vyučovanie v 2. polroku sa začína 4. februára 2014 (utorok) a končí sa 27. júna 2014 (piatok).
Pedagogická rada /4. klasifikačná porada/ za 2. polrok sa uskutoční 23. júna 2014 (pondelok).

Prázdniny:
Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2013 (streda) a končia sa 01. novembra
2013 (piatok). Vyučovanie sa začína 4. novembra 2013 (pondelok).
Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2013 (pondelok) a končia sa 7. januára 2014 (utorok).
Vyučovanie sa začína 8. januára 2014 (streda).
Polročné prázdniny sú dňa 03. februára 2014 (pondelok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2014 (utorok).
Jarné prázdniny sú v dňoch 17. februára – 21. februára 2014. Vyučovanie sa začína 24. februára 2014
(pondelok).
Veľkonočné prázdniny sa začínajú dňa 17. apríla 2014 (štvrtok) a končia sa 22. apríla 2014 (utorok).
Vyučovanie sa začína 23. apríla 2014 (streda).
Letné prázdniny sa začínajú 30. júna 2014 (pondelok) a končia sa 29. augusta 2014 (piatok).Vyučovanie
v novom školskom roku začína 2. septembra 2014 (utorok).
KRÚŢKY A KRÚŢKOVÁ ČINNOSŤ
Poradové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Názov krúţku
Ekologicko - turistický I
Ekologicko - turistický II
Pohybovo - tanečný
Redakčno - počítačový
Športovo - počítačový I
Futbalový
Športový
Biblicko - športový
Svetielko
Maţoretky
Športovo - matematický
Športovo - počítačový
Cvičenia z M a SJ - I

14

Cvičenia z M a SJ - II

15
16

Florbal
Športovo - počítačový II

Vedúci krúţku
Mgr. Podstrelená Viera
Mgr. Podstrelená Viera
Mgr. Holmíková Silvia
Mgr. Kalfasová Marcela
Mgr. Banásová Jarmila
Mgr. Kormaňáková Dagmar
Mgr. Kubasová Ľubica
Mgr. Matejčíková Marta
vdp. Piosek František
Elena Hládeková
Mgr. Kolenová Marcela
Mgr. Kormaňáková Dagmar
Mgr. Kolenová Marcela
Mgr. Brontvajová Daniela
Mgr. Kolenová Marcela
Mgr. Brontvajová Daniela
Mgr. Briš Ľudovít
Mgr. Banásová Jarmila

Prajeme ţiakom a ich učiteľom veľa úspechov a to nie len v škole a nie len v novom školskom roku!
vedenie školy
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REGIONÁLNE STRETNUTIE JEDNOTY DÔCHODCOV
Nakoľko na okresnom výbore Jednoty dôchodcov
sa dohodlo, aby sme usporiadali stretnutie, ktoré sa
uskutočnilo 2. júla 2013. Stretnutie sa začalo o 15.00
hod., zúčastnilo sa asi 130 dôchodcov, tieţ primátor
mesta Námestova a niektorí starostovia z regiónu
Biela Orava. Starostka z Oravskej Lesnej sa
ospravedlnila nakoľko mala nejaké dôleţitejšie
jednanie, no poslala ďakovný list, v ktorom
popriala všetkým veľa úspechov. Začalo sa to
krásnym vystúpením maţoretiek zo Základnej
školy. Po privítaní hostí p. predsedníčkou
nasledovalo pohostenie, ktoré začalo modlitbou
a poďakovaním p. farára našej farnosti. Pohostenie

sa nám podarilo uskutočniť vďaka starostovi obce
Ing.Ladislava Matejčíka a niektorých sponzorov.
Posedenie pokračovalo scénkou, ktorú si pripravili
členky Jednoty dôchodcov v Breze, ktoré boli
odmenené veľkým potleskom. Po tomto vystúpení
začala zábava, ktorá trvala do neskorších hodín.
Tohto stretnutia sa zúčastnili členovia Jednoty
dôchodcov z Klina, Zákamenného a ďalší.
Myslím si, ţe toto stretnutie sa vydarilo, nakoľko
všetci
odchádzali
s veľkým
ďakovaním
a úsmevom. Tešíme sa na ďalšie takéto stretnutie.
Elena Kurtulíková

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
Spomienku na všetkých verných zosnulých –
2.novembra ustanovil sv. Odilo r. 998 pre všetky
clunyjské kláštory. Potom sa šírila v 11. storočí aj
mimo týchto kláštorov. V Ríme sa slávi od
14.storočia.
Práve vrcholí jedno zvláštne obdobie cirkevného
roka – spomienka na všetkých verných zosnulých
a čas modlitieb za spásu duše tých, ktorí uţ opustili
zem, ale nezakúsili ešte nebo. Denne navštevujeme
hroby našich blízkych, aby sme sa za nich
pomodlili.
V Zjavení sv. Jána v 7.kapitole sa píše: “Potom
som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol
spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien
a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom,
oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy
a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu,
ktorý sedí na tróne a Baránkovi!“ Vás - veľký
zástup, ktorý nik nemôţe spočítať – oslávená
Cirkev v nebi, teraz pozývame k modlitbe. Modlite
sa spolu s nami – putujúcimi – pred Jeţišom, aby si
aj na náš spoločný príhovor všetci verní zosnulí,
čím skôr oprali rúcha a vybielili ich v Baránkovej
krvi. Toľkí nás uţ predišli do večnosti. Spomíname
si na svojich rodičov, starých rodičov, krstných
rodičov, príbuzných, priateľov, spoluţiakov,
kňazov, biskupov, rehoľníkov, pápeţov aj na tých,
ktorí sú zabudnutí a nikto si nich nepamätá.
Očistec je miesto, kde má ľudská duša nádej, ţe raz
uzrie Boha. Nedokáţeme si predstaviť, ako vyzerá

ľudská duša, čo je očistec, kde je nebo. Darmo si
tým lámeme hlavu. Toto nám nie je dané vedieť.
Vieme však, ţe do nebeskej slávy sa nemôţe dostať
nič nečisté a kaţdý hriech, kaţdé zlo bude treba
odčiniť. Všetci sme hriešni. Aj keď sa snaţíme ţiť
podľa Boţích prikázaní, predsa tak často to
zaškrípe a my vedome zhrešíme. My máme ešte čas
na nápravu, na polepšenie, duše v očistci uţ čas na
pokánie nemajú . Preto sa za ne spoločne so
všetkými svätými modlíme: Odpočinutie večné,
daj im, Pane a svetlo večné nech im svieti, nech
odpočívajú v pokoji.
Od 1. do 8. novembra môţeme získať úplné
odpustky pre duše v očistci. Na získanie úplných
odpustkov treba vylúčiť náklonnosť k hriechu, hoci
aj ľahkému, ale aj splniť poţadovaný úkon na
získanie odpustkov a spĺňať 4 podmienky: Sv.
spoveď, prijímanie sv. Eucharistie a modlitba na
úmysel Sv. Otca – Otče náš a Zdravas Mária, Sláva
Otcu a modlitba:“ Pane Jeţišu Kriste, vypočuj
Svätého Otca pápeţa Františka, svojho námestníka,
aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od
nebeského Otca. Lebo Ty ţiješ a kraľuješ na veky
vekov. Amen.“ i vyznaním viery /Verím v Boha/.
Veriaci sa môţu pomodliť aj modlitbu za
zomrelých. Odpustky moţno získať pri týchto
príleţitostiach: 1. návšteva kostola 1.novembra od
poludnia do 2.novembra do polnoci na úmysel
zomrelých.
2. návšteva cintorína medzi 1.
a 8.novembrom na úmysel zomrelých.
Mgr. Matejčíková Marta
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60-TE VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO ŠPORTU V BREZE OČAMI PREDSEDU OŠK
60 rokov je nie dlhá ani krátka doba, aby som sa
touto cestou nepoďakoval všetkým od začiatku
r.1953 aţ po dnešok za úsilie a námahu vo svojom
voľnom čase a bez nároku na odmenu pri
organizovaní
jednotlivých
stretnutí
nášho
futbalového klubu.

Ďalej by som chcel poďakovať starostovi obce p.
Ing. Matejčíkovi Ladislavovi a poslancom za
pomoc
pri
organizovaní
tohto
sviatku
a samozrejme aj za pomoc pri schvaľovaní
rozpočtu obce, ţe nám prideľovali prostriedky, aby
klub mohol hrávať jednotlivé zápasy.

Pri organizovaní osláv 60 rokov klubu som
vychádzal z domnienky ako to najlepšie osláviť.
Prišiel som k názoru, ţe pri oslavách futbalu nesmú
chýbať legendy, osobnosti Československého
futbalu a Slovenského futbalu, ako majstri Európy
p. Dobiáš a p.Panenka, ako aj 3x najlepší futbalista
SR p. Dušan Titel a samozrejme najlepší rozhodca
p.Truc a nemohol chýbať ani najlepší komentátor
v súčasnosti p. Merčiak za to, ţe prijali naše
pozvanie im aj touto cestou ďakujem. Myslím si, ţe
náš klub touto cestou dobre reprezentoval aj našu
obec v rámci Oravy.

Ďakujem aj za prípravu ihriska a okolia k týmto
oslavám, ako aj za futbalové zápasy.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali
a pomáhajú pri organizovaní takýchto akcií
a jednotlivých zápasov.
Myslím, ţe podujatie sa nám vydarilo a diváci
videli peknú exhibíciu a futbalové divadlo
s ktorým boli občania nadmieru spokojní.
Stanislav Papajík, predseda OŠK

OŠK Breza lyţiarsky oddiel v spolupráci s futbalovým oddielom organizuje
15.ročník Zimného futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce,
ktorý sa uskutoční dňa 06.01.2014.

OŠK Breza lyţiarsky oddiel organizuje
VI. ročník prechodu Brezanským chotárom,
ktorý sa uskutoční dňa 30.12.2013.

III. ROČNÍK BREZANSKEJ FUTSALOVEJ LIGY
Záujemcovia o účasť na treťom ročníku futsalovej ligy sa môţu prihlásiť do 20.11.2013
u p. S. Kormaňáka, alebo na adrese: s.kormanak@gmail.com

OZNAM
Redakčná rada Brezanského ţivota oznamuje všetkým občanom,
ktorí majú dobré nápady a chuť zapojiť sa do vytvárania našich obecných novín,
ţe tak môţu urobiť a to mailom na adresu: breza@orava.sk.
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Jubilanti
60 rokov
Parišková Mária
Kubaš Jozef
Kolenová Mária
Kormaňáková
Terézia
70 rokov:
Urbaníková Anna
Betíková Elena
75 rokov:
Müllerová Albína
Bakošová Vilma
Nodţák Štefan
80 rokov:
Kormaňáková
Mária
Matejčík Ján
Náčinová Mária

Odišli od nás...
Parišková Helena
* 14.10.1931
† 01.07.2013
Labánek Milan
* 28.06.1950
† 24.07.2013
Urbaník Rastislav
* 14.11.1969
† 16.08.2013
Vnučáková Mária
* 02.02.1930
† 21.08.2013
Dudášiková Alţbeta
* 13.02.1928
† 02.09.2013
... odpočinutie večné daj im Pane
Uzavretie manţelstva
♥ 17.08.2013 ♥
Miroslav Fafejta a Katarína Čierniková
♥ 24.08.2013 ♥
Robert Vidra a Martina Kekeláková
♥ 24.08.2013 ♥
Tomáš Volček a Denisa Lukáčeková
♥ 07.09.2013 ♥
Stanislav Bakoš a Veronika Kormaňáková
♥ 14.09.2013 ♥
Marek Kramarčík a Denisa Končiarová

03/2013

Prišli medzi nás
Kutláková Linda
24.07.2013
Bakošová Nikola
29.07.2013
Plavá Diana
30.07.2013
Matejčíková Gréta
09.08.2013
Volčeková Aneta
15.08.2013
Ľuba Adam
22.08.2013
Urbaníková Vivien
31.08.2013
Kubašová Sára
23.09.2013

25. výročie sobáša
Štefan Vnučák a Monika
rod. Romaňáková
Jaroslav Maslan a Valéria
rod. Bakošová

JABLKOVÝ KOLÁČ Z LÍSTKOVÉHO CESTA S PUDINGOM A PIŠKÓTAMI
Suroviny: 500g lístkové cesto (kocka vcelku), detské piškóty okrúhle (necelý balík 240g), 1kg očistených
nastrúhaných jabĺk (môţe byť aj viac), kryštálový cukor na posypanie jabĺk, 1,2 l mlieka, 3 vanilkové pudingy
(3 x 37g), 5 - 6 lyţíc kryštálového cukru, 1 vajce na potretie
Postup: Lístkové cesto (môţe byť aj mrazené) rozdelíme napoly, jednu polovicu rozvaľkáme a dáme na
vymastený hlboký plech na pečenie, tak aby okraje boli trochu zdvihnuté, na cesto naukladáme detské piškóty
tesne vedľa seba, na piškóty dáme jablká aj so šťavou a trochu ju rukou pritlačíme. Ak sú jablká kyslé, trochu
pocukrujeme. Z mlieka, cukru a pudingov uvaríme hustý puding a nalejeme na jablká. Vyvaľkáme druhú
polovicu cesta a opatrne ho poloţíme na horúci puding, jemne poprepichujem vidličkou a potrieme
rozšľahaným vajíčkom. Upečiem do bledohneda, cca 30 min. na 180°. Krájame aţ po úplnom vychladnutí a na
tanieri ešte pocukrujeme. Najlepší je na druhý deň, keď piškóty nasajú šťavu z jabĺk.
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FUTBALOVÝ ROČNÍK 2012/2013 UKONČENÝ
Skončil sa futbalový ročník 2012/2013 v najvyššej oravskej súťaţi, v ktorej sa naše muţstvo umiestnilo na 10.
mieste. Počas sezóny podávali hráči striedavé výkony, v jarnej časti súťaţe malo naše muţstvo ,,remízovú“
formu v podobe šiestich remíz, čo sa prejavilo na konečnom umiestnení. Všetkým hráčom a celému
realizačnému tímu patrí naše poďakovanie za zodpovedný prístup, keď popri povinnostiach v práci a v škole
dokáţu vo svojom voľnom čase úspešne reprezentovať našu obec. V nasledujúcom ročníku doplníme káder
o vlastných odchovancov z dorastu.

Mužstvo OŠK Breza
Ta

Por.

Druţstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

TJ Sokol Zubrohlava

26

19

6

1

55 : 17

63

21

2

OFK Druţstevník Ţaškov A

26

14

6

6

69 : 37

48

9

3

FK Niţná

26

12

8

6

58 : 36

44

5

4

TJ Roháče Zuberec A

26

13

4

9

48 : 38

43

4

5

OŠK Sihelné

26

12

4

10

48 : 33

40

1

6

TJ Novoť

26

11

6

9

69 : 62

39

0

26

11

3

12

40 : 41

36

-3

7

TJ Druţstevník
Oravská Polhora

8

FC TJ Oravský Podzámok

26

10

4

12

52 : 54

34

-5

9

TJ Druţstevník Medzibrodie

26

10

4

12

43 : 46

34

-5

10

OŠK Breza

26

9

6

11

38 : 48

33

-6

11

TJ Tatran Klin

26

7

8

11

42 : 50

29

-10

12

TJ Oravan Rabča

26

8

5

13

41 : 58

29

-10

26

6

8

12

30 : 48

26

-13

26

4

0

22

23 : 88

12

-27

13
14

TJ Druţstevník
Dlhá nad Oravou
OŠK Lokca

Dorast:
Druţstvo našich dorastencov skončilo
v tabuľke I. triedy na 6. mieste.
Niektorí hráči vo svojom mladom
veku pravidelne nastupujú na zápasy
dospelých a súčasne hrajú aj za dorast.
V nasledujúcej sezóne sa doplní káder
o starších ţiakov, ktorí končia vo
svojej vekovej kategórii.
Starší a mladší ţiaci:
Starší ţiaci, ktorí účinkujú v III. lige sa
umiestnili na konečnom 11. mieste.
V tejto vekovej kategórii je veľký
záujem o futbal, chlapci sa pravidelne
zúčastňujú tréningov a zápasov v
dostatočnom počte. V tomto ročníku
končí aţ 11 hráčov, ktorí prechádzajú
do dorastu, tak uvidíme, ako sa mladí
hráči presadia v nasledujúcej sezóne.
Bc.S. Kormaňák
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FUTBALOVÝ TURNAJ ULÍC O POHÁR STAROSTU OBCE
Dňa 28.07.2013 sa uskutočnil tradičný futbalový
turnaj ulíc v našej obci o putovný Pohár starostu
obce. Za svoje uličné muţstvá vo veľkom počte
nastúpili futbalisti všetkých vekových kategórií,
rôznych futbalových schopností, ale predovšetkým
s odhodlaním
zahrať
si
dobrý
futbal
a reprezentovať svoju ulicu v duchu fair - play.
Po vyţrebovaní poradia jednotlivých zápasov sa
prvý zápas odohral medzi ulicami Stará Ves
a Grúnik s výsledkom 4:1. V druhom stretnutí proti
sebe nastúpili Lán a Pod Záruby s remízou 1:1.
Šťastnejším muţstvom pri pokutový kopoch bolo

druţstvo Lánu. V boji o tretie miesto zvíťazil
Grúnik
nad Pod Zárubami. Finálový zápas
ponúkol napínavé stretnutie, ktoré skončilo
nerozhodne 1:1. O víťazovi turnaja rozhodli
penalty, kde mali pevnejšie nervy hráči Starej Vsi
a stali sa víťazmi pre rok 2013.
Počas prestávky medzi zápasmi si zahrali aj naši
najmladší futbalisti stretnutie medzi časťami obce
Pod a Nad Kýčerou. Zápas sa skončil nerozhodne
5:5. Rozhodcami v jednotlivých stretnutiach boli S.
Papajík, Ľ. Sitárik a D. Romaňák.
Bc. S. Kormaňák

STOLNÝ TENIS ROK 2013
Oddiel stolného tenisu v sezóne 2012/2013
prihlásil do súťaţe dve druţstvá, druţstvo
dospelých „A“ do 5.ligy a druţstvo „B“ do 8.ligy.
Výsledky druţstva „A“ po 4. kolách sú dobré, keď
sú zatiaľ na 6.mieste. Muţstvo hrá v zloţení: Jozef
Betík, Igor Matejčík, Zdenko Nodţák, Martin
Durčák, Jozef Hládek a Patrik Hládek. Druţstvo
„B“ nastupuje v zloţení Adam Matejčík, František
Betík, Jozef Kubaš, Jozef Hládek, Igor Matejčík,
Milan Juriga, David Hládek. Druţstvo zatiaľ
podáva dobré výkony a priebeţne je na treťom
mieste v 8.lige.
Tréningy sú v kultúrnom dome v utorok a štvrtok
o 18.00 hod. a majstrovské zápasy v piatok o 18.00
hod. a v nedeľu o 10.00 hod.

Oddiel na záver roku 2013 usporiada „Vianočný
turnaj“ v kategóriách ţiaci, neregistrovaní,
štvorhry, ktorý sa uskutoční 29.12.2013 o 10.00 hod.
v kultúrnom dome.
Ďalej bude turnaj registrovaných hráčov Brezy
a Mutného, ktorý sa uskutoční 26.12.2013
v kultúrnom dome so začiatkom o 10.00 hod.
Na záver by sme chceli poďakovať Obecnému
zastupiteľstvu za poskytnutie priestorov na
tréningy a majstrovské zápasy a sponzorom .
výbor stolného tenisu v Breze

Povolené OZ 12.2.1999 Uzávierka čísla: 18. októbra 2013
Zodpovední: Mgr. Emília Hládeková, Ing. Magdaléna Matejčíková, Ing. Veronika Kubašová,
Mária Durčáková, Anton Kolena, Peter Sitárik
Email: breza@orava.sk

