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PRÍLEŽITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA
Dňa 01.júla 2017 sme sv.omšou poďakovali
Pánu Bohu za 25 rokov pastoračnej práce
nášho duchovného otca PaedDr. Franciszeka
Pioseka v našej farnosti Breza. Touto cestou
Vám, duchovný otec Franciszek vyjadrujeme
vďačnosť za Vašu ochotu, starostlivosť,
obetavosť, namáhavú sluţbu, duchovnú
pomoc a vysluhovanie sviatostí.
Prajeme Vám do ďalších rokov ešte veľa
zdravia, Boţieho poţehnania, darov Ducha
Svätého, stálu ochranu našej patrónky Panny
Márie Sneţnej a veľa dobrých veriacich, ktorí
Vám budú nápomocní. Zároveň si ţeláme, aby
ste v našej farnosti pôsobili ešte veľa rokov. To
Vám vyprosujú v modlitbách veriaci z Brezy.

Z pastoračnej činnosti duchovného otca počas
25 rokov v našej farnosti:
1. 2x maľba kostola a nový drevený obklad
kostola
2. zväčšenie sakristie a jej zariadenie novým
nábytkom
3. nová krstiteľnica
4. nová spovednica
5. oprava a pokrytie veţe a strechy kostola
6. úprava okolia kostola – zámkovou dlaţbou
7. vnútorná a vonkajšia oprava fary
8. oprava zadných stavov na fare a izbičky
pre deti i spevokol
9. úprava okolia fary – zámkovou dlaţbou
10. oprava altánku vo farskej záhrade
11. oprava a elektrifikácia zvonov
Misie v našej farnosti: 2 x z
Rehole Redemptoristov z
Podolínca, obnova misií z
rehole Benediktínov.
Oslava
100.
výročia
postavenia kostola a 70.
výročia zriadenia našej
farnosti Breza s návštevou
pomocného otca biskupa
Andreja Imricha.

Pravidelná príprava k
sviatostiam:
krstu,
1.sv.prijímania, 5 krát k sv.
birmovania, manţelstva a
pomazania
chorých.
Denné slúţenie sv.omší, a vysluhovanie sv.zmierenia. Mesačná návšteva chorých na 1.piatok s
vysluhovaním sv.zmierenia a Eucharistie a ešte mnohé iné činnosti.
Účasť na mnohých púťach s veriacimi dnes uţ so Sv. Jánom Pavlom II. v Poľsku i na Slovensku, v
sanktuáriu Boţieho milosrdenstva v Krakowe, Wadoviciach i so sv.otcom Benediktom XVI. v
Krakowe. Biskupská vizitácia v našej farnosti.
ZA VŠETKO VÁM DUCHOVNÝ OTEC FRANTIŠEK – PÁN BOH ZAPLAŤ.
členovia farskej a hospodárskej rady
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SAMOSPRÁVA OBCE
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO KONANÉ DŇA 16.DECEMBRA 2016 PRIJALO UZNESENIA:
č.34/2016

berie na vedomie informácie starostu o projektoch:




č.35/2016
č.36/2016
č.37/2016
č.38/2016
č.39/2016
č.40/2016
č.41/2016
č.42/2016
č.43/2016
č.44/2016
č.45/2016

č.01/2017
č.02/2017
č.03/2017
č.04/2017
č.05/2017
č.06/2017
č.07/2017
č.09/2017

č.11/2017
č.12/2017
č.13/2017
č.14/2017
č.15/2017
č.16/2017

č.17/2017

Komplexné zníţenie spotreby energie pri prevádzke MŠ v Breze
Oprava elektrických rozvodov v ZŠ s MŠ
Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich ţiakov na trhu práce

schvaľuje VZN č.2/2016 o nakladané s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.09.2016
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4
berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019
schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2017
berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2017-2019
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2017
berie na vedomie Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015
a Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2015
schvaľuje zámennú zmluvu medzi Jozef Matejčík, Breza 225 a Obec Breza
schvaľuje zámennú zmluvu medzi Ľubica Matláková, Breza 60 a Obec Breza
schvaľuje vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 03.03.2017
berie na vedomie zámer pre Sihelskú Janku, Breza 461 o zámenu pozemkov
súhlasí so zabezpečením prezencie hlasovania na urbársku valnú hromadu
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO KONANÉ DŇA 03.MARCA 2017 PRIJALO UZNESENIA:
berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2017 a 2/2017
berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Breza o činnosti za II.polrok 2016
schvaľuje komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra
volí hlavného kontrolóra – Alena Serdelová
berie na vedomie informácie starostu o projekte – Komplexné zníţenie spotreby energie pri
prevádzke Materskej školy v Breze
schvaľuje zámennú zmluvu medzi Janka Sihelská, Breza 461 a Obec Breza
schvaľuje zámer Jána Kuboleka, Breza 440 – jedná sa o zámenu pozemkov
berie na vedomie správu starostu o projekte – Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich iakov
na trhu práce
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO KONANÉ DŇA 02.JÚNA 2017 PRIJALO UZNESENIA:
berie na vedomie Správu kontrolnej činnosti za rok 2016
schvaľuje záverečný účet obce Breza a celoročné hospodárenie bez výhrad za rok 2016
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2017
berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.03.2017
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.3/2017
berie na vedomie informácie starostu o projektoch
schvaľuje predloţenie Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Zlepšenie kľúčových kompetencií ţiakov základnej školy v Breze obstaraním odborných
učební a kniţnice“
schvaľuje ţiadosť Stanislava Papajíka, Breza 118 o odpredaj pozemkov pod Starou školou
2
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
MILÍ ŽIACI,

RODIČIA, ČITATELIA!

V našej škole naďalej prebieha mliečny a ovocný
program. Rodičom aj ţiakom oznamujeme, ţe od
mája 2017 Tatranská mliekareň zmenila podmienky
rozvozu, ktorému sa musíme prispôsobiť. Z
uvedeného dôvodu sa mlieko bude predávať
dvakrát do mesiaca.

Hlavným poslaním kaţdej školy je výchova a
vzdelávanie. Teší nás, ţe okrem tohto poskytuje
naša škola moţnosti rôznych aktivít pre našich
ţiakov.
Výsledkom sú väčšie úspechy niektorých ţiakov:
Adam Štefaniga
- okresné kolo olympiády AJ – 3. miesto

Zápis do 1. ročníka prebehol dňa 20. 04. 2017, na
budúci školský rok sa otvorí jedna trieda 1. ročníka
s počtom 15 ţiakov.

Kristián Parišek, Michal Sitárik, Michal Kolena,
Michael Matejčík
- okresné kolo v stolnom tenise 3. miesto

Zúčastnili sme sa výmenných pobytov Breza –
Ostravice, vzájomne sme si pripravili pestrý
program, aby bol pre deti, ktoré sa ho zúčastnili za
odmenu, motiváciou.

Florbalové družstvo starších žiakov
- okresné kolo vo florbale 3. miesto
Ţiačka Petra Sitáriková zvíťazila v súťaţi o
najkrajšie logo školy, ktoré sa od tohto roka
oficiálne pouţíva.

Ţiaci 3. a 4. ročníka sa učili, prípadne
zdokonaľovali
plavecké
zručnosti
počas
plaveckého výcviku v Dolnom Kubíne. 35 ţiakov 3.
a 4. ročníka si vyskúšalo výchovno-vzdelávací
proces v škole v prírode, v inom prostredí, v Jasnej
v Nízkych Tatrách.

Naši ţiaci spríjemnili posedenie dôchodcom,
spestrili svojím programom vianočné posedenie,
Deň matiek. Máme radosť z toho, ţe ţiaci vedia
triediť druhotný odpad a dosahujú pekné výsledky
v zberoch, za čo bývajú aj odmenení.

V škole prebehla rekonštrukcia elektroinštalácie,
internetového pripojenia a rozhlasového systému.

Tvorivé boli aktivity zamerané na jesennú výzdobu
– najkrajšia jesenná výzdoba, Deň jabĺk, Deň šípok.

Výsledky z Testovania 5-2016, Testovania 9-2017
(testovania v školskom roku 2016/2017) ukázali, ţe
matematické schopnosti piatakov aj deviatakov sú
nad celoslovenským priemerom, avšak vedomosti
zo slovenského jazyka ostali pod celoslovenským
priemerom v obidvoch ročníkoch. K opatreniam,
ktoré vyvodíme z týchto výsledkov bude však
patriť aj celkový zodpovednejší prístup ţiakov a
rodičov k príprave na vyučovanie a tým aj na
testovanie a prijímacie skúšky na stredné školy.

Obľúbené sú čitateľské aktivity ţiakov, aktivity
zamerané na zdravý ţivotný štýl, protidrogovú
tematiku, ekológiu, podporu sociálnej klímy v
triede. Ţiaci si uţ nevedia predstaviť jednotlivé
ročné obdobia bez tvorivých dielní – mikulášskych,
vianočných, veľkonočných.
Zapájame ţiakov do matematických, recitačných,
fyzikálnych, chemických, dejepisných, výtvarných,
biblických súťaţí.

Upozorňujeme rodičov, ţe jeden krát za školský
rok môţu zmeniť povinne voliteľný predmet
náboţenská výchova (na ktorý sú teraz prihlásení
všetci ţiaci školy) na etickú výchovu. Musia tak
urobiť písomne do 15. 06. 2017. Zmena by nastala
od 01. 09. 2017.

U ţiakov mali veľký úspech
divadelné
predstavenia, ktorých sa zúčastnili v Ţiline a v
Martine.
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DEŇ ZEME
22.apríla si kaţdoročne pripomíname na našej škole deň, ktorý je venovaný našej planéte Zem. Tento rok
Organizácia spojených národov vyhlásila za Medzinárodný rok trvalo udrţateľného cestovného ruchu, čo
zjednodušene znamená ekologický turizmus. Súčasťou boli aj sprievodné akcie ako zber papiera, tetrapakov a
čistenie okolia našej školy.
Ţiaci plnili rôzne úlohy pri ktorých sa snaţili
predstaviť svoju obec tak, aby bola čo
najzaujímavejšia a prilákala čo najviac turistov.
Ukázali všetkým, prečo by do nej mali prísť
vytváraním zaujímavých posterov.
Niektoré triedy vytvorili mapu
Slovenska a vyznačili na nej miesta
ktoré uţ navštívili a s akým typom
dopravy.
Najdôleţitejšie bolo, aby si uvedomili,
ţe turizmus nemusí mať zlý vplyv na
ţivotné prostredie.
Ţiaci tieto aktivity vyhodnotili hlasovaním
nasledovne: 1. miesto
8.A trieda
2. miesto
7.A trieda
3. miesto
3.A trieda
Gratulujeme výhercom a ďakujeme ţiakom a triednym učiteľom za aktívny a tvorivý prístup.

AKO PÔSOBÍ ALKOHOL NA DIEŤA
Deti sa správajú zodpovednejšie, keď majú dostatok presvedčivých informácií a argumentov o vplyve
alkoholu na ich organizmus. Dodáva im to silu a odvahu povedať „NIE“ v spoločnosti svojich priateľov.
Dnešná spoločnosť ponúka alkohol na kaţdom rohu, v televízii, na ulici, v časopisoch, doma i u priateľov. Ak
poznáte riziká spojené s pitím alkoholu, pomôţete ich pochopiť aj vašim deťom.
Zákaz predaja alkoholu nič nerieši, kto chce, ten si ho zoţenie. Deťom treba dať váš čas. Ak sa im od
škôlkárskeho veku rodič venuje a ukazuje im alternatívy trávenia voľného času bez alkoholu, túto cestu si
podvedome sami zvolia do budúcna.
Krátkodobé riziká:
Akútna otrava. Ak sa dieťa opije, riskuje viacero vecí – tá najdôleţitejšia je jeho ţivot. Akútna otrava
alkoholom je veľmi závaţný dôsledok pitia. Dieťa sa môţe opiť len raz a viac sa nemusí prebrať.
Úrazy, povahové a vzťahové problémy.
Nízkatolerancia alkoholu u detí spôsobuje uţ po nízkych dávkach alkoholu zmeny v ich správaní. Stráca sa
zdravý úsudok, zvyšuje sa náchylnosť robiť riskantné rozhodnutia, mládeţ je pripravená zapájať sa do bitiek,
preceňuje vlastné sily. S uţívaním alkoholu sa spájajú aj sprievodné problémy v škole, v rodine, narušenie
vzťahov s rodičmi. Môţu sa zmeniť povahové vlastnosti dieťaťa v negatívnom slova zmysle, jeho záujmy,
citové preţívanie.
Dlhodobé riziká:
Zdravotné problémy. Poškodenie pečene nehrozí len celoţivotným alkoholikom, poškodiť tento dôleţitý
orgán dokáţe aj kratšie pravidelné nadmerné pitie alkoholu. Keďţe pečeň na svoje poškodenie okato neupoz
Alkohol spôsobuje nezvratné zmeny na mozgu, má vplyv na pamäť, reakcie, na ďalší vývoj osobnosti i
samotný intelekt. Zmeny, ktoré nastávajú na mozgu poškodením buniek jedmi, akými je alkohol, sú
nenávratné.
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Poškodenie mozgu. Alkohol spôsobuje nezvratné zmeny na mozgu, má vplyv na pamäť, reakcie, na ďalší
vývoj osobnosti i samotný intelekt. Zmeny, ktoré nastávajú na mozgu poškodením buniek jedmi, akými je
alkohol sú nenávratné.
Narušený vývoj. Alkohol alebo droga v ţivote dieťaťa je ako nacistická čiţma, pod ktorou uţ nič nevyrastie.
Človek, ktorý má kariéru, perspektívu, predpoklad, ako napr. mladý športovec, bude ešte dlho snívať o svojej
méte, ale nikdy ju nedosiahne. Osobnosť, ktorá sa mohla harmonicky a kvalitne.vyvinúť, bude navţdy
poznačená. Intelektové hodnoty sa u človeka dotvárajú zhruba do 16 rokov a do 20 aţ 23 rokov dozrieva
osobnosť. Dieťa, ktoré poţíva alkohol, sa vystavuje riziku, ţe jeho osobnosť a intelekt budú trvalo narušené.
Prevzaté :Vaše deti a alkohol. MUDr. Mária Martinove, Phd.(www.olup-prednahora.sk)

MIKULÁŠ A VIANOČNÉ TRHY

V mesiaci december obec Breza spolu s občianskym
zdruţením ECHO pripravilo dve podujatia –
Vianočné trhy a Mikuláša. Vianočné trhy sa konali
04.decembra v sále kultúrneho domu, na začiatku
ktorého sa veľmi milým kultúrnym vystúpením
predstavili deti zo Základnej školy s programom
zameraným na predvianočné zvyky, zaspieval
spevokol Brezanka a po spoločnej piesni vianočné
trhy mohli začať. Opäť sa tešili veľkému záujmu.

Ján Balek, Ladislav Hladek, rodina Parišková,
rodina Martvoňová, Mária Hládeková, Monika
Janíková, Mária Mäsiarová, Elena Račáková, Eva
Sivčáková. Ďakujeme za ukáţku ručne vyrobených
betlehemov p. Hladekovi a Balekovi.
Občianske zdruţenie počas vianočných trhov
zorganizovalo finančnú zbierku pre Zuzanku.
Všetkým, ktorí prispeli veľmi pekne ďakujeme.
Celá suma bola ešte pred Vianocami odovzdaná
rodine Zuzanky.

Na vianočných trhoch domáci majstri predviedli
svoju tvorbu. Všetky výrobky sme si mohli zakúpiť
priamo u výrobcov za peknú ľudovú cenu. Svoju
tvorbu predviedli – Základná škola Breza, Janka
Mudroňová, Ing. Mária Chladná, Ivana Betíková,

06.decembra uţ tradične medzi deti zavítal
Mikuláš. Detičky Mikuláša s radosťou uvítali a
predniesli mu básničky, za čo boli obdarované
sladkými darčekmi.
Občianske zdruţenie ECHO je neziskové zdruţenie, ktoré v spoluprácu s obcou Breza uţ od roku 2003
pripravuje rôzne kultúrne a športové podujatia. Príjem občianskeho zdruţenia je z 2%-nej dane, ktorú môţe
daňovník – fyzická osoba alebo podnikateľ veľmi jednoduchým spôsobom poukázať na účet zdruţenia. Nie
sú to vysoké sumy, preto sa tešíme z kaţdej sumy, ktorá je zdruţeniu poukázaná. Ďakujeme všetkým stálym a
novým prispievateľom. V roku 2016 sme pripravili tieto akcie – Deň rodiny (deň detí a deň otcov), cyklistická
súťaţ pre deti, Prechod Brezanským chotárom, Divadelné predstavenie a Vianočné trhy.
Predseda ECHO
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POSLANECKÝ PLES
04.februára v čase fašiangu sa konal ďalší ročník obecného plesu Breza. Pán starosta privítal hostí – najmä
partnerskej obec Ostravice. Ples svojim vystúpením spríjemnili deti zo základnej školy a tanečná skupina
ZUŠ Jánoš z Vavrečky. Motorom kaţdého plesu je dobrá hudba a moţnosť výhry v tombole. Ďakujeme
všetkým
sponzorom,
predovšetkým z našej
obce, ktorí nám opäť
prispeli
hodnotnými
cenami.
Hudba
je
umením ţivota – zaháňa
smútok. Tešíme sa, ţe aj
tento rok bola zábava aţ
do
skorých
ranných
hodín vďaka DJ Little
Johnovi.
Predseda kultúrnej komisie

MSČK BREZA
Dňa 27.februára 2017 sa uskutočnilo výročné
dobrovoľníckej činnosti. Vyzbieralo sa 35 eur zhromaţdenie MSČK spojené s fašiangovým
ďakujeme.
posedením s členmi i nečlenmi miestneho spolku.
MSČK má 142 členov, ktorí si platia členské
známky. Neustále získavame nových členov,
ktorí podporujú Červený kríţ .
MSČK organizuje rôzne podujatia a aktivity,
ktorých cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti
o dôleţitosti laickej prvej pomoci ako aj
darcovstve krvi. Darovať najvzácnejšiu tekutinu –
svoju krv, nedokáţe kaţdý.
Predseda MSČK poďakoval všetkým darcom
krvi, členkám pri ich ţivotnom jubileu, obecnému
úradu i ZŠ za výbornú spoluprácu. Poďakoval aj
p.Elene Papajíkovej a p.Vierke Palkovej za
výborné šišky, súboru Kýčera za pripravený
program a všetkým prítomným.

Dňa 17.5.2017 sa uskutočnil VI.SČK územný snem
ORAVA Dolný Kubín, kde bola ocenená naša
členka Ing.Magdaléna Matejčíková, ktorá dostala
vyznamenanie
SČK
II.
STUPŇA
ZA
OBETAVOSŤ,
HUMANITU
A
DOBROVOĽNOSŤ.

Od 01.05.2017 do 14.05.2017 prebehla zbierka
SČK, ktorá je určená na podporu rozvoja

predseda MsČK

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Dňa 25.júna 2017 sa uskutočnil 16. ročník
Všetko prebehlo bez zranení a s úsmevmi na
volejbalového turnaja o putovný pohár MsČK.
tvári kaţdého hráča. Víťazným druţstvom a stalo
Volejbalový turnaj sa konal na starom ihrisku
Levíčatá v zloţení: J.Knápik, P. Hládek, D.
Pod hájom. Svoje sily o putovný pohár si zmeralo
Hládek, S.Hládek, D. Parišková a M. Strišovská.
aţ 7 tímov. Hráči prišli na turnaj dobre naladení a
Uţ teraz sa tešíme na ďalší ročník volejbalového
ochotní vydať zo seba maximum. Celý turnaj sa
turnaja
hral v duchu fair- play a v skvelej, priateľskej
nálade.
6
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AJ NAŠI DÔCHODCOVIA SA HÝBU
Okresná organizácia dôchodcov v Námestove organizovala
nultý ročník beţeckej súťaţe „Biela stopa“. Podmienkou účasti v
súťaţi bol dosiahnutý vek 60 rokov. Tejto súťaţe ako súťaţiaci
sa zúčastnili aj dôchodcovia z Brezy. V kategórii muţi nad 65
rokov získal prvé miesto p. Anton Náčin a p. Anton Volček
skončil na 4. mieste. V kategórii ţeny nad 60 rokov sa p. Rozália
Michaligová umiestnila na druhom mieste. Za túto
reprezentáciu našej organizácie dôchodcov ako aj obce Breza im
ďakujeme, srdečne blahoţeláme a prajeme veľa športových
záţitkov.
Organizáciu
dôchodcov Breza na tejto
súťaţi reprezentovali aj
početní fanúšikovia, ktorí
si odnášajú príjemné
spomienky na výbornú
športovú akciu.
Naši dôchodcovia sa zapájajú aj do spoločenského ţivota. Členská
schôdza spojená s fašiangovým posedením mala veselú príchuť.
Tohtoročnú fašiangovú oslavu nám okrem pohostenia spríjemnila
hudba so spevom od p. Bakoša. Veselo sme si zaspievali a načerpali
potrebné sily do ďalších dní. Kaţdoročne sa tejto schôdze
zúčastňujú aj zástupcovia vedenia obce.
Margita Kováľová

Oznam pre platiteľov dane z nehnuteľnosti
Pozemky a výmera pozemkov na Rozhodnutí o dani z nehnuteľnosti je stanovená na základe listov
vlastníctva, nakoľko Poľnohospodárske druţstvo v Lokci za rok 2017 nebude platiť daň za pozemky
obci, ale bude vlastníkom pôdy vyplatený zvýšený nájom.
7
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KRONIKA

PRIŠLI MEDZI NÁS
Janíková Diana *06.11.2016
Kurtulík Matias *26.11.2016

JUBILANTI

Kormaňák Erik *08.12.2016

60 rokov
Berešová Tatiana, Švajčíková Anna, Kormaňák Stanislav,
Kramarčík František, Rabčan Jozef, Kormaňáková Anna,
Romaňáková Mária, Kormaňák Peter, Dudášiková Viera,
Večerková Jarmila, Hládek Jozef
65 rokov
Zemeníková Helena, Kojdová Elena, Matejčíková Alţbeta,
Náčinčík Jozef, Sitáriková Mária, Vnučáková Jozefína,
Kurtulík Pavol, Sitárik Jozef, Kormaňák Rudolf, Bereš
Ľubomír, Hládek Anton, Kojda Jozef
70 rokov
Bohucký Jozef, Betíková Anastázia, Matejčík Anton

Volček Teo *13.12.2016
Slovíková Lucia *13.12.2016
Maťovčíková Karolína
*18.12.2016
Dudášik Matúš *27.12.2016
Kubica Miroslav *02.01.2017
Kubík Branislav *15.01.2017
Kramarčíková Lucia
*15.01.2017
Kramarčík Marek *20.01.2017
Palková Mária *23.01.2017

75 rokov
Matejčíková Anna, Kormaňáková Terézia, Matejčík
Ladislav, Verníček Jozef, Joštiaková Ţofia

Hlinka Jonáš *26.01.2017
Volčeková Noemi *05.03.2017
Podstrelený Patrik *03.04.2017

80 rokov
Maťovčíková Ţofia

Gadzmanová Nela *11.04.2017

85 rokov
Romaňáková Helena, Bakošová Mária, Sitáriková Helena

Sitáriková Natália *18.04.2017

90 rokov
Sitáriková Terézia, Verníček Viktor

Laššáková Kristína *29.06.2017

MANŽELSTVO UZAVRELI...
♥ 17.09.2016 ♥
Gabriela Ptačinová a Václav Laššák
♥ 24.09.2016 ♥
Lucia Lepišová a Stanislav Hladek
♥ 05.11.2016 ♥
Marika Vnučáková a Miloš Meško
♥ 19.11.2016 ♥
Mgr. Ivana Farská a Štefan Natšin
♥ 22.04.2017 ♥
Michaela Kormaňáková a Zdenko Blaţek
♥ 24.06.2017 ♥
Monika Vnučáková a Dávid Romaňák

Romaňák Adam *12.05.2017

25-VÝROČIE SOBÁŠA
Ján Skorka a Zuzana rod. Naništová
Ján Sihelský a Terézia rod. Nodţáková

ODIŠLI OD NÁS...
Ján Náčinčík
Ján Minek
Milan Bakoš
Albín Jakubiak
Jozef Náčin
Mária Gdúlová
Ľubomír Bakoš

* 15.06.1956
* 19.11.1970
* 15.01.1951
* 13.08.1961
* 03.08.1962
* 14.08.1931
* 20.03.1968

† 02.01.2017
† 09.01.2017
† 07.02.2017
† 20.02.2017
† 14.04.2017
† 24.04.2017
† 17.06.2017

...ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ IM PANE.
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ŠPORTOVÉ OKIENKO
ÚSPEŠNÍ STARŠÍ ŽIACI
Dňa 21.01.2017, pod
záštitou OŠK Breza
a Občianskeho
zdruţenia Echo Breza,
zorganizovaltím
futbalistov
starších
ţiakov zimný halový
futbalový
turnaj.
Turnaj sa uskutočnil v
športovej hale v obci
Mútne, za účasti futbalových druţstiev ŠK Beňadovo, TJ Novoť, TJ Druţstevník Mútne, TJ Oravská Lesná,
TJ Tatran Zákamenné a OŠK Breza. Po výbornej kolektívnej a disciplinovanej hre sa naši ţiaci prebojovali
zo skupiny, následne cez vyraďovacie boje aţ do finále. Vo finále sa stretli s rovesníkmi TJ Oravská Lesná.
Príkladným prístupom v hre si zabezpečili vedenie 3:0, no po nepochopiteľnej chvíľkovej strate hernej
disciplíny pred koncom zápasu, dovolili súperovi zremizovať. Nasledovali pokutové kopy, po ktorých sa z
víťazstva tešili hráči TJ Oravská Lesná.
Všetkým hráčom však za pekné druhé miesto,
reprezentáciu futbalu a našej obce patrí veľké
poďakovanie. Taktieţ sa touto cestou chceme
poďakovať p. Dominikovi Romaňákovi, ktorý
ako rozhodca odpískal všetky zápasy.
Druţstvo starších ţiakov siaha v IV lige po
krásnom úspechu. Drţme im preto všetci palce.
Touto cestou chceme ţiakov poţiadať o
zodpovedný prístup k tréningom, zúročeným
kvalitným, disciplinovaným herným prejavom
na ihrisku, ako aj rodičov o ich mentálnu
podporu a zhovievavosť.

FURBALOVÝ ROČNÍK 2016/2017
Našu obec v ukončenom ročníku 2016/2017 reprezentovali 4 druţstvá vo všetkých vekových kategóriách.
Najmladšou kategóriou boli mladší ţiaci, ktorí majú za sebou neúspešnú sezónu, v ktorej nezískali ani bod
a v svojej skupine ,,D“ obsadili posledné miesto.
Klub

1
2
3

Z V

R P

Skóre

B

TJ Druţstevník Oravská Polhora

12 10

0 2

60:22

30

TJ Sokol Zubrohlava

12 8

0 4

43:19

24

OŠK BREZA

12 0

0 12

10:72

0
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Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

1

OŠK BREZA

22

20

2

0

84:10

62

2

TJ Sokol Zubrohlava

22

19

1

2

111:12

58

3

TJ Tatran Chlebnice

22

15

2

5

67:41

47

4

OŠK Hruštín

22

10

6

6

54:28

36

5

TJ Oravská Lesná

22

11

2

9

92:39

35

6

TJ Novoť

22

10

3

9

59:55

33

7

TJ Druţstevník Oravská Polhora

22

9

3

10

71:56

30

8

ŠK Beňadovo

22

7

2

13

52:80

23

9

TJ Slovan Magura Vavrečka

22

6

3

13

50:77

21

10

FK Niţná

22

6

2

14

36:72

20

11

OŠK SIHELNÉ

22

4

2

16

13:58

14

12

TJ Fatran Zázrivá

22

1

0

21

17:178

3

Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

1

TJ Druţstevník Dlhá nad Oravou

30

25

1

4

124:37

76

2

FK Niţná

30

21

3

6

148:59

66

3

TJ Roháče Zuberec

30

21

1

8

108:61

64

4

TJ Fatran Zázrivá

30

17

5

8

81:49

56

5

TJ Druţstevník Mútne

30

17

2

11

75:53

53

6

TJ Sokol Zubrohlava

30

14

7

9

73:59

49

7

OŠK Hruštín

30

14

5

11

75:82

47

8

TJ Tatran Klin

30

14

4

12

56:57

46

9

FC TJ Oravský Podzámok

30

12

6

12

61:67

42

10

TJ Oravská Lesná

30

11

2

17

75:78

35

11

TJ Slovan Magura Vavrečka

30

10

5

15

50:88

35

12

OŠK BABÍN

30

9

4

17

52:76

31

13

OŠK SIHELNÉ

30

9

3

18

58:93

30

14

TJ Novoť

30

9

2

19

64:95

29

15

OŠK BREZA

30

7

1

22

48:136

22

16

OŠK Lokca

30

4

1

25

38:96

13

17

TJ Slávia Rabčice (odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Starší žiaci OŠK: Úspešnú sezónu
majú za sebou starší ţiaci, ktorí
vyhrali najvyššiu oravskú súťaţ 4.
ligu. Počas celého ročníka nenašli
premoţiteľa a s bilanciou 20
víťazstiev a 2 remízy zaslúţene
skončili na prvom postupovom
mieste. Chlapcom blahoţeláme a
prajeme veľa úspechov v novej
sezóne. Najlepším strelcom starších
ţiakov bol Kristián Parišek s 21
gólmi.

Dorast OŠK: Dorastenci pôsobiaci
v 5. lige skončili na konečnom 15
mieste. Úvod sezóny naším
dorastencom výsledkovo nevyšiel
podľa predstáv, ale postupne sa
dostali do lepšej formy a získali
potrebné body. Najlepším strelcom s 28
gólmi bol Viliam Bakoš.

B

1

TJ Sokol Zubrohlava

26

19

4

3

65:23

61

2

TJ Slovan Magura Vavrečka

26

18

3

5

67:26

57

3

OŠK BREZA

26

14

4

8

62:44

46

4

TJ Roháče Zuberec

26

13

4

9

58:49

43

5

OFK Druţstevník Ţaškov

26

13

2

11

44:45

41

6

TJ Druţstevník Dlhá nad Oravou

26

12

4

10

59:57

40

7

TJ Tatran Klin

26

11

4

11

40:39

37

8

TJ Novoť

26

10

7

9

44:52

37

9

TJ Fatran Zázrivá

26

10

5

11

38:41

35

10

TJ Sokol Liesek

26

8

7

11

50:53

31

11

OŠK Pribiš

26

9

1

16

31:48

28

12

TJ Tatran Zákamenné

26

7

4

15

41:55

25

13

FC TJ Oravský Podzámok

26

6

5

15

42:62

20

14

TJ Druţstevník Oravská Polhora

26

4

2

20

35:82

14

Muži OŠK: Muţi v najvyššej
oravskej
súťaţi
skončili
na
výbornom 3. mieste.Počas celého
ročníka 2016/2017 si udrţiavali
vyrovnanú formu na popredných
priečkach
tabuľky.
Najlepším
strelcom muţstva bol Milan Juriga
so 14 gólmi.
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