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PRÍLEŢITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA

Práce na vytvorení nového centrálneho
verejného priestranstva určeného na
zhromaţďovanie
občanov
pokračujú.
V súčasnosti môţeme vidieť ako tieto
práce napredujú. Robotníci vybrali staré
betónové ţľaby a poloţili rúry. Postupne
sa uţ ukazuje aj nový chodník, ktorý bude
viesť pozdĺţ ulice Grúnik.
Revitalizované centrum obce ponúkne po
realizácii projektu svojim obyvateľom
a turistom fungujúci rekreačný, oddychový
a nákupný priestor a priestor pre verejnú
komunikáciu.

Grúnik pred a počas prác na novom chodníku, ktorý
vedie pozdĺţ celej ulice.
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ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa 30.04.2010
starosta informoval o:
stretnutí s občanmi ohľadom sťaţnosti – miestna komunikácia pri Lipničanovi Jozefovi,
s.č.250
projekte „Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ Breza“
prebiehajúcich prácach pri realizácii projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie
a čistenie odpadových vôd v regióne Orava.“
organizovaní akcie v rámci cezhraničnej spolupráce obcí Breza a Pcim v oblasti kultúry
a športu v dňoch 24-25.07.2010
Obecné zastupiteľstvo konané dňa 30.04.2010 schvaľuje:
plný pracovný úväzok pre novozvoleného starostu vo voľbách v roku 2010
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa 25.06.2010
starosta informoval o:
úprave rigolov, brehov potoka po dlhotrvajúcich daţďoch
projekte – „Zmena palivovej základne v objekte ZŠ v obci Breza s napojeným MŠ na
obnoviteľný zdroj – biomasu“
Obecné zastupiteľstvo konané dňa 25.06.2010 schvaľuje:
preklenovací úver na financovanie oneskorených faktúr, ktoré budú uhradené neskôr
z ministerstva výstavby
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
pouţitie prebytku rozpočtového hospodárstva
 tvorba rezervného fondu
 prebytok na pokrytie kapitálových výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu
správu o preverení súladu hospodárenie obce Breza so zákonom č.583/2004 Z.z.
návrh VZN č.1/2010 o miestnom referende
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Breze
počet poslancov obecného zastupiteľstva pre ďalšie volebné obdobie – 9
návrh na cenník poplatkov za prenajatie hrobových alebo urnových miest
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CINTORÍNSKY PORIADOK
Začiatkom septembra v roku 2008 bol na internetovej stránke www.cemeterysk.sk spustený
virtuálny cintorín obce Breza. Na tejto webovej stránke si môţete zvoliť kraj, okres a obec, ktorú
cintorín si chcete prezerať. Naša obec Breza má na internete zobrazenú mapu cintorína s
číslami, menami zosnulých, a polohy hrobových miest. Uţívateľ internetu si môţe bez
problémov vyhľadať zosnulú osobu, buď podľa mena a priezviska, dátumu narodenia alebo
úmrtia. Na kaţdom hrobovom mieste je zverejnená fotografia pomníka s popisom. Za okres
Námestovo sú na internetovej stránke zverejnené tieto virtuálne cintoríny: Babín, Bobrov,
Breza, Hruštín, Klin, Lokca, Rabčice nový a starý cintorín, Ťapešovo a Vaňovka.
Obecné zastupiteľstvo v Breze schválilo pre územie obce tento prevádzkový poriadok
pohrebísk:
Prevádzkovateľ – obec Breza je povinná:
 prevádzkovať pohrebisko
 viesť evidenciu hrobových miest
 zabezpečovať estetický vzhľad pohrebiska, úpravu a údrţbu ciest, výsadbu, udrţiavanie
a polievanie zelene
 starať sa o poriadok v dome smútku
Nájomca – obyvateľ obce Breza je povinný:
 na vlastné náklady zabezpečovať údrţbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolie
 oznamovať obci všetky zmeny údajov potrebných na vedenie hrobového miesta
Obecný úrad v Breze zdôrazňuje nájomcom hrobových miest, ţe v zmysle zákona č. 470/2005,
je kaţdý nájomca hrobového miesta povinný uzatvoriť s obcou nájomnú zmluvu.
Cenník
Prenájom / uţívanie hrobového miesta na 10 rokov:
Jednohorb
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

15 €
30 €
30 €
7€
10 €
20 €
30 €

Výšku ceny v prípade, ktorý nie je uvedený v cenníku určí obecné zastupiteľstvo na svojom
najbliţšom zasadnutí na podnet správy pohrebiska.
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Ţiadame občanov – nájomcov hrobových miest, aby si na obecnom úrade do 31.12.2010
spresnili údaje o všetkých hroboch, o ktoré sa starajú na obecnom cintoríne. A následne
uzatvorili nájomnú zmluvu. Hroby o ktoré uţ nemajú záujem príbuzní po pozostalom
udrţovať a platiť poplatok, budú zrušené a na ich mieste budú nové hrobové miesta.
V prípade zrušenia hrobového miesta a jeho vyuţitia pre iný hrob je potrebné toto konzultovať
s nájomcom a s jeho súhlasom moţno toto hrobové miesto poskytnúť inému záujemcovi.
Nájomca svoj súhlas so zrušením prejaví čestným prehlásením.
Kompletný prevádzkový poriadok pohrebísk obce BREZA spolu s cenníkom nájdete na
internetovej stránke obce www.breza.sk, prípadne je k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom
úrade.
VOĽBY
Obyvatelia našej obce dňa 12. júna 2010 sa zúčastnili volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky. Volebná miestnosť v miestnom kultúrnom dome privítala 551
voličov, ktorí odovzdali 535 platných hlasov. Po konečnom zhodnotení volebné právo v
našej obci vyuţilo 49,55% voličov.

SLOVENSKO – POĽSKÁ SPOLUPRÁCA
Naša obec sa zúčastní dvojdňových slávností v druţobnej obci Pcim. Táto návšteva je
realizovaná v rámci poľského projektu „Cezhraničná spolupráca obcí Breza a Pcim v oblasti
kultúry a športu“, ktorý je financovaný cez Európsky fond regionálneho rozvoja.
Prvý deň sú naplánované dva medzinárodné futbalové zápasy. Prvý zápas je medzi naším OŠK
Breza a výberom obce Pcim a druhý sa bude niesť v priateľskom duchu, keďţe ide o zápas
našich predstaviteľov obce s predstaviteľmi obce Pcim.
Týchto slávností sa taktieţ zúčastní náš DHZ, ktorý bude reprezentovať našu obec na súťaţi
v hasičskom športe, ktorej sa zúčastnia druţstvá z kaţdej jednotky obce Pcim a to: Pcim,
Stróża a Trzebunia.
Na druhý deň bol naplánovaný kultúrny program v rámci sviatku Kliszczaka, ktorého sa malo
zúčastniť 40 našich občanov. No kvôli počasiu, ktoré bolo v Poľsku v poslednom období, bol
tento sviatok presunutý na koniec augusta.
V septembri sa uskutoční v rámci tohto projektu tieţ výmena mládeţe. Ţiaci ZŠ strávia tri dni
v obci Pcim, kde majú pripravený pestrý program.
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V školskom roku 2009/2010 navštevovalo ZŠ s MŠ Breza 298 ţiakov a MŠ 42 detí.
V ročníkoch 1. – 4. bolo 114 detí, neprospeli 4 ţiaci zo SJ a M. Trom ţiakom bola povolená
opravná skúška. V priebehu 2. polroka školského roku odišiel jeden ţiak a jeden ţiak od
budúceho školského roka bude pokračovať v povinnej školskej dochádzke na ŠZŠI
v Námestove. Zníţená známka zo správania na stupeň 2 bola udelená štyrom ţiakom.
V ročníkoch 5. – 9. bolo 184 ţiakov. Dvaja ţiaci neprospeli, kaţdý z dvoch predmetov a to SJ,
M, NJ, AJ. Dvom boli povolené opravné skúšky. Zníţená známka zo správania na stupeň 2 bola
udelená deviatim ţiakom. Jeden ţiak úspešne vykonal prijímacie skúšky na 8-ročné gymnázium
a od nového školského roka odchádza.
Zápisu do 1. ročníka sa zúčastnilo 22 detí. Doteraz rodičia troch detí poţiadali o odklad povinnej
školskej dochádzky a týmto ţiadostiam bolo vyhovené. O integrované vyučovanie na budúci
školský rok poţiadali rodičia piatich detí a tieţ im bolo vyhovené. Ţiadostiam o odklad
a integráciu bolo vyhovené všetkým rodičom, ktorí dali ţiadosti a potrebné doklady.
Do MŠ bolo prijatých 45 detí, aby bolo vyhovené všetkým ţiadostiam bolo poţiadané o udelenie
výnimky Štátnu školskú inšpekciu o povolenie vyššieho počtu detí v triedach MŠ.
Pri zápise do 1. ročníka bol zisťovaný záujem o školský klub, doteraz bola podaná len jedna
prihláška, záujem budeme opätovne zisťovať na začiatku školského roka 2010/2011.
Deviaty ročník končí 29 ţiakov. Jeden ţiak navštevoval školu na ţiadosť rodičov a neplnil uţ
povinnú školskú dochádzku. Nemal záujem pokračovať na strednej škole. Na stredné školy bolo
prijatých 28 ţiakov: gymnázium - 5 ţiakov, stredné školy - 23 ţiakov, z toho 4-ročné odbory - 17
ţiakov, 3-ročné odbory - 6 ţiakov.
Pracovný pomer na ZŠ s MŠ ukončila Ing. Jana Tuhá, toho času je na MD učiteľka Aj-SJ Mgr.
Daniela Randjáková, ktorú v školskom roku 2010/2011 bude zastupovať Mgr. Holmíková.
Pedagogický zbor je stabilizovaný a plne kvalifikovaný.
V školskom roku 2009/2010 bola zrekonštruovaná a sprevádzkovaná náhradná budova MŠ.
V ZŠ bola vybudovaná multifunkčná učebňa, kde bolo nainštalovaných 15 počítačov a
dataprojektor, ktoré sme dostali z projektov financovaných z fondov EÚ. Zakúpili sme
mikroskopy s kamerou. Do celej budovy ZŠ boli nainštalované nové tabule, nástenky a bola
opravená maľovka.
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Úspechy našich ţiakov v školskom roku 2009/2010 :

















Kolektívu 7. A triedy za 1. miesto v II. kategórii za časopis Nápadník v celoslovenskej
súťaţi triednych a školských časopisov MŠ, ZŠ, SŠ a zahraničných škôl „Proslavis 2009“
Patrikovi Pavlíkovi za 3. miesto v okresnej kole dejepisnej olympiády a za úspešné
reprezentovanie školy v celoslovenskom kole súťaţe „Čo vieš o hviezdach“
Kolektívu ţiakov ZŠ s MŠ Breza – udelenie mimoriadneho ocenenia za kolekciu
veľkonočných kraslíc a za úspešné reprezentovanie v súťaţi „Hliadka mladých zdravotníkov“
Kolektívu futbalistov (najmladších ţiakov) – za 1. miesto v obvodnom kole a za 2. miesto v
okresnom kole futbalovej súťaţe Mc DONALD´s CUP
Nikole Kubasovej a Veronike Kormaňákovej za udelenie ocenenia „úspešný riešiteľ“ v
okresnom kole 44. ročníka prírodopisnej súťaţe „Poznaj a chráň“ v obore botanika
Veronike Kormaňákovej a Michalovi Ondrekovi za úspešné reprezentovanie školy v
okresnom kole 51. ročníka fyzikálnej súťaţe „Archimediáda“
Petrovi Vnučákovi za umiestnenie v okresnej súťaţi „Vesmír očami detí“
Patrikovi Bakošovi za 2. miesto v okresnom kole súťaţe atletika starších ţiakov ZŠ – beh
na 300 m
Adriánovi Hládekovi, Štefanovi Papajíkovi, Zuzane Ţuffovej a Nikole Kormaňákovej za
úspešné reprezentovanie školy v okresnom kole matematickej súťaţe „Pytagoriáda“
Nikole Kormaňákovej a Samuelovi Kormaňákovi za úspešné reprezentovanie školy v
okresnom kole matematickej olympiády
Kristíne Janolkovej za 2. miesto v okresnom kole súťaţe „Európa v škole“ - výtvarná časť –
57.ročník v 3. Kategórii
Milošovi Bakošovi za 3. miesto v okresnom kole súťaţe „Európa v škole“ - výtvarná časť –
57.ročník v 1. Kategórii
Františkovi Kubašovi za 3. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády
Rastislavovi Naništovi za úspešné reprezentovanie školy v okresnom kole dejepisnej
olympiády
Márii Dudášikovej za 1. miesto v 2.kategórii v Oravskej výtvarnej súťaţi „O najkrajšiu
kraslicu Oravy“
Michalovi Ondrekovi za 1. miesto v 3.kategórii v Oravskej výtvarnej súťaţi „O najkrajšiu
kraslicu Oravy“

Na úspechoch týchto ţiakov sa podieľali učitelia a to: PaedDr.Volčeková Yveta, Mgr.Sitáriková
Anna, Ing.Matejčíková Magdaléna, Mgr.Matejčíková Daniela, Mgr.Kolenová Mária,
Mgr.Kubasová Ľubica, Ing.Tuhá Jana, Mgr.Podstrelená Viera, Mgr.Banásová Jarmila a jeden
z rodičov Bc.Kormaňák Stanislav.
vedenie školy
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ÚSPEŠNE NADVIAZAL NA SVOJU HISTÓRIU

Od roku 2008 sa na podnet bývalých pretekárov a trénerov obnovila činnosť oddielu beţeckého
lyţovania a biatlonu v našej obci. V apríli minulého roku sme napokon zaloţili Klub biatlonu
Breza, ktorý pod vedením Antona Matejčíka, Antona Volčeka, Antona Náčina, Ľubice
Kubasovej, Adriány Kormaňákovej a Juraja Maxu začal pracovať s talentami a pravidelne sa
zúčastňovať krajských a celoslovenských súťaţí.
Hneď vo svojej prvej letnej sezóne si pripísali naši športovci niekoľko výborných výsledkov.
Juraj Maxa ml., Michaela
Maxová a Júlia Baláková si
v kvalifikačných
pretekoch
v letnom biatlone vybojovali
bronzové medaile a spolu
s ďalšími štyrmi ţiakmi, ktorí
získali za svoje výkony I., II.,
III., výkonnostnú triedu si tak
zabezpečili
účasť
na
Majstrovstvách
Slovenska.
Tam sa nám podaril historický
úspech, keď sme si zásluhou
Klaudie Joštiakovej odniesli
striebornú medailu z preteku s hromadným štartom v kategórii 12-13 ročných dievčat. Po 21
rokoch to bola prvá veľká medaila pre Brezu z vrcholového podujatia. K tomuto výbornému
výsledku sa pridali aj Tomáš Kubas a Michaela Maxová, ktorí skončili na štvrtých miestach.
Klub skončil v celkovom hodnotení letného biatlonu na výbornom 8. mieste spomedzi 28 klubov
Slovenska. Tieto výsledky povzbudili celý tím a hlavne rodičov detí. Po zakúpení profesionálnej
zimnej výstroje sa začali intenzívne tréningy, ktoré vyvrcholili zimným sústredením vo Vysokých
Tatrách kde sa niektoré z detí postavili po prvýkrát na beţky. Pod odborným vedením
skúsených trénerov si však rýchlo dokázali osvojiť techniky beţeckého lyţovania.
Od prvých januárových dní sa začal kaţdý víkend kolotoč celoslovenských kvalifikačných
pretekov v beţeckom lyţovaní a biatlone. Naši sa postupne dokázali prepracovávať medzi
najlepších pretekárov na Slovensku. Vyniká hlavne Tomáš Kubas, ktorý dominuje a vyhráva vo
svojej kategórii 10-11 roč. chlapcov v oboch disciplínach. Ale ani ostatní nezaostávajú
a dosahujú skvelé výsledky – Jurko Maxa získal bronzovú medailu na Školských
majstrovstvách Slovenska, Michaela Maxová obsadili na rovnakej súťaţi 5. miesto. a Klaudia
Joštiaková 6. miesto. Aţ šestica našich najlepších sa kvalifikovala na zimné Majstrovstvá
Slovenska v beţeckom lyţovaní a biatlone kde dosahovali výborné výsledky. Tomáš Kubas si
vybojoval štyri tituly Majstra Slovenska, čo sa v histórii Brezanského športu ešte nikomu
nepodarilo. Ďalšie výborné výsledky dosiahli aj Júlia Baláková, Juraj Maxa, Michaela Maxová,
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Nikola Kormaňáková a Patrik Kormaňák. Tomáš Kubas si za svoje víťazstvá v Slovenskom
pohári a Viessmann pohári na koniec sezóny prevzal ocenenie „Lyţiar roka 2010“ a „Kráľ
biatlonovej stopy“.
Sezónu sme uzavreli na našej prvej výročnej členskej schôdzi v máji 2010, kde sa zhodnotili
úspechy klubu a spolu so slovenský reprezentantom v behu na lyţiach Martinom Bajčičákom
rodákom zo Zákamenného sme odmenili našich najlepších. Súťaţí sa okrem vyššie uvedených
detí zúčastňovali aj : Rasťo Urbaník, Jozef Bakoš, Ľubomír Štefaniga, Michal Sitárik, Pavol
Sitárik, Nikola Kubasová, Patrícia Durčáková a František Sivčák. Veľké poďakovanie patrí
hlavne rodičom detí za finančnú a materiálnu podporu klubu.
Generálnym sponzorom nášho klubu je firma UST s.r.o. Námestovo – Ing. Anton Matejčík
a ďalšími sponzormi sú: Univerzal Slovakia Námestovo – Gabriel Balák, Atrión Breza – Anton
Volček, Mgr. Anton Matejčík, Anton Náčin, Martin Náčin, Juraj Maxa, Mgr. Ľubica Kubasová.
Klub má aj svoju vlastnú internetovú stránku www.biatlonbreza.sk kde sú všetky informácie
a fotografie z akcií na ktorých sa naši pretekári zúčastnili.
Minulý víkend sa na strelnici Šimáň v Predajnej uskutočnili záverečné kvalifikačné preteky na
Majstrovstvá Slovenska – III. Kolo Viesmann pohára v letnom biatlone. Klub biatlonu Breza
reprezentovalo v ţiackych kategóriách 9 pretekárov. Hneď v sobotnom rýchlostnom preteku
sme sa opäť dokázali prebojovať na stupne víťazov a to zásluhou M. Maxovej, ktorá obsadila
druhé miesto a N. Kormaňákovej, ktorá si vybojovala svoju prvú medailu z vrcholového preteku
s bronzovým leskom. Ani ďalší naši nesklamali a osadili miesta v prvej desiatke –P.Kormaňák –
9.miesto, K.Joštiaková – 7.miesto, J.Maxa – 9.miesto, T.Kubas – 6.miesto, L.Joštiaková –
7.miesto, J.Baláková – 8. Miesto a R.Urbaník skončil na 15.mieste.
V nedeľných pretekoch s hromadným štartom sa prebojoval medzi najlepších v kategórii 10-11
roč. ţiakov T.Kubas, ktorý po dobrej streľbe skončil na 2.mieste. ďalšiu medailu mala na dosah
staršia ţiačka K.Joštiaková, ktorá však krátko pred cieľom po drobnej beţeckej chybe prišla
o tretie miesto a skončila štvrtá. Všetkých deväť pretekárov sa kvalifikovalo na septembrové MSR v revúcej. Za vzornú reprezentáciu obce Breza celému tímu KB Breza ďakujeme.
autor: gunde
Dňa 01.07.2010 sa začala prestavba Základnej školy s Materskou školou.
Dňa 18.07.2010 sa na ihrisku Pod Hájom uskutoční tradičný futbalový turnaj ulíc
o Putovný pohár starostu obce.
Dňa 01.09.2010 sa uskutoční Uvítanie detí do ţivota.
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Deň matiek sa oslavuje s nadšením vo viac ako
46 krajinách po celom svete. V tomto sviatku sa
odzrkadľuje
jedinečnosť
a nenahraditeľnosť
matky. Deti na celom svete majú príleţitosť
vzdať úctu svojim mamám kvetom, či iným darčekom a tak tomu nie je inak aj v našej obci.
Tak ako kaţdý rok aj v tomto roku dňa 02.05.2010 sa uskutočnilo kultúrne predstavenie pri
príleţitosti Dňa Matiek. Prítomné mamičky privítal starosta obce a potom ich svojim programom
potešili deti zo ZŠ a MŠ. Na záver naše mamy boli obdarované poslancami našej obce kvetmi
a sladkou pozornosťou.
Kvety pre mamu
Tradičným poďakovaním je
Všetky kvety do rúk mamy,
kytica kvetov a papierové
skladám ako drahokamy.
blahoţelanie. A tak sa i my
Za jej lásku, plnú nehy,
pripájame s poďakovaním
za zelené detské brehy.
všetkým mamičkám,
starým mamám, tetám, ţenám...
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za to, ţe sú a prinášajú nám
za dni šťastné, za dni hravé,
pohodu, smiech a spokojnosť.
za rozprávky nad kolískou,
za to, ţe vţdy stojí blízko.

Deti zo základnej a materskej školy
potešili mamičky pekným kultúrnym programom.
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Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej
konferencii pre blaho detí v Ţeneve, v Švajčiarsku v roku
1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili
deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou
prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero
vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať
na problémy týkajúce sa detí vo svete.
Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta.
Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje kaţdoročne 1. júna. Na Slovensku
sa slávi od roku 1952.
Aj v našej obci si kaţdoročne pripomíname MDD. Tento rok sme tento pekný sviatok oslavovali
13.06.2010 na ihrisku Pod Hájom. Účasť bola veľmi vysoká. O zábavu sa postarali učitelia ZŠ
a MŠ, ktorí pripravili rôzne súťaţe. Kaţdé z detí bolo za svoju účasť v súťaţiach odmenené
rôznymi sladkosťami, ktoré zabezpečil obecný úrad. O spríjemnenie tohto podujatia sa
postarala aj vedúca baru Pod Hájom.

ŠPENÁTOVÁ ROLÁDA
Cesto: 4 vajcia, 4 lyţice polohrubej múky, 400g mrazeného špenátu, 2-3 strúčiky
cesnaku, ½ lyţičky soli
Plnka: 2 bambina (syrokrém), maslo, 3 vajcia, syr, paţítka, šunka...
Postup: Špenát rozmrazíme, pridáme doň polohrubú múku, ţĺtka, cesnak a soľ.
Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a pomaly vmiešame do špenátu. Cesto dáme na dobre
vymastený a pomúčený plech. Pečieme pri 200 aţ 220°C asi 12-15 minút.
Keď máme piškót upečený, dáme ho na čistú utierku, zvinieme ho ako roládu a dáme ho
vychladnúť.
Syrokrém a maslo zmiešame dokopy. Pridáme nastrúhaný syr a natvrdo uvarené vajcia,
ktoré pokrájame na malé kúsky. Potom môţeme pridať paţítku, šunku, Nivu... .
Keď nám piškót vychladne, rozvinieme ho natrieme plnkou. Potom ho znova zvinieme,
zabalíme do alobalu alebo fólie a dáme do chladničky, najlepšie na celú noc.
Môţeme podávať s chlebom alebo samostatne.
Dobrú chuť
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MEDZI NÁS

Hládek Richard
Bartoš Michal
Krivulčíková Zuzana
Dudášiková Darina
Urbaník Ľudovít
Kyšková Simona
Romaňák Peter
Padušňák Lukáš

UZAVRETIE

05.04.2010
12.04.2010
24.04.2010
26.04.2010
28.04.2010
07.06.2010
21.06.2010
21.06.2010

MANŽELSTVA

24.04.2010 Štefan Kormaňák a Jaroslava Dudáčková
24.04.2010 Stanislava Hládeková a Vladimír Jackovský
19.06.2010 Ing. Ján Michaliga a Katarína Vangľová

25.

VÝROČIE SOBÁŠA

Ján Maťovčík a Mária rod. Kubašová
Viliam Dudášik a Alena rod. Janolková
Milan Joštiak a Eva rod. Valečíková

JUBILANTI
60 rokov
Dudášik Štefan, Náčin Jozef, Bartoščík Anton, Volček Ján, Volček Jozef,
Labánek Milan
70 rokov
Matejčíková Helena, Parišková Irena

ODIŠLI

OD NÁS

Ondrej Urbaník
*19.09.1959
Helena Urbaníková *09.05.1951
S t r a n a | 11
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Dňa 27.06.2010 sa konal IX. ročník volejbalového turnaja o putovný pohár MsČK. Turnaja sa
zúčastnilo rekordných 11 druţstiev. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým v dvoch skupinách.
O miesta na stupni víťazov bojovali druţstvá BAMAS, DOPSTAV, KONVALIKY a ZŠ. Po veľmi
napínavých zápasoch, ktorých výsledky boli veľmi tesné. Tretie miesto obsadilo druţstvo
DOPSTAV, druhé miesto ZŠ a putovný pohár získali KONVALINKY v zloţení: Maťovčík Anton,
Maťovčík Jozef, Maxová Ľubomíra, Maxová Michaela, Hládek Ladislav, Maxa Juraj, Sitárik
Pavol, Martin Matejčík a Maťovčíková Mária.

FUTBALOVÝ TURNAJ „MLADÝCH NÁDEJÍ“
Dňa 27.06. sa v športovom areáli konal futbalový turnaj „MLADÝCH NÁDEJÍ“ v kategórii –
mladší ţiaci. Zúčastnili sa ho 4 druţstvá a to OŠK Breza, MFK Ruţomberok, TJ Roháče
Zuberec a MŠK Turany. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým.
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Po veľmi vydarených zápasoch sa
v poslednom zápase stretli adepti
na víťazstvo a to druţstvo MFK
Ruţomberok a OŠK Breza.
Naše druţstvo bolo aktívnejšie,
čomu svedčí aj výsledok 4:1
v prospech nášho druţstva.
Na tomto turnaji si naše druţstvo
počínalo
suverénne,
nenašli
premoţiteľa a turnaj s prehľadom
vyhrali.

Poradie druţstiev:
1. OŠK Breza
2. MFK Ruţomberok
3. TJ Roháče Zuberec
4. MŠK Turany

Víťazné druţstvo tvorili: N.Kromaňáková,
A.Urbaník, R.Špigút, A.Matejčík, P.Sitárik,
S.Kormaňák, V.Kormaňák, F.Betík, R.Pavlík,
M.Sitárik, J.Kršák, L.Miškovčík, M.Pavlík,
M.Matejčík, M.Hušľa, V.Bakoš, A.Dudášik
a M.Maslan.

Ceny odovzdal pán starosta, nielen víťazom, ale aj najlepším hráčom kaţdého tímu a tieţ aj
najlepšiemu brankárovi zápasu, ktorým sa stal S.Kormaňák z OŠK Breza. Pri tejto príleţitosti
pán starosta odovzdal spomienkový dar Jozefovi Volčekovi, dlhodobému funkcionárovi OŠK
Breza, k jeho 60-tim narodeninám.

SKVELÝ ÚSPECH MLADÝCH FUTBALISTOV
Aj prebiehajúcimi MS 2010 vo futbale boli inšpirovaní mladí futbalisti Brezy a splnili si svoj
futbalový cieľ zviditeľniť sa, zvíťaziť a ukázať sa, a svojim dobrým prístupom k povinnostiam
sa im to podarilo.
V turnajových zápasoch si mladé futbalové talenty z Brezy počínali suverénne, vyhrali svoje
skupiny a postúpili na turnaj o Víťaza Oravy. A na prekvapenie za týţdeň do vitríny OŠK Breza
pribudli dva víťazné poháre v kategórii „Prípravka a Mladší ţiaci“.
20.júna v Niţnej Brezanské futbalové nádeje v kategórii ml. ţiaci dosiahli tieto výsledky:
BREZA - Niţná
3:2 gólmi za víťazov A. Urbaník, R. Paulík, J. Kršák
BREZA - Istebné
5:2 góly V. Bakoš 2, A. Urbaník, R. Paulík a N. Kormaňáková
BREZA - Sihelné
4:2 góly A. Urbaník 2, J. Kršák, F. Betík
BREZA - Zubrohlava
4:1 štyrmi gólmi najlepšieho strelca turnaja Andreja Urbaníka, ktorý
celkovo vsietil v štyroch zápasoch osem gólov a bol vyhlásený za najlepšieho strelca turnaja.
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26.júna v Zuberci prekvapili Brezanskí prípravkári, nenašli premoţiteľa v turnaji a domov si
odniesli pohár „Víťaz Oravy“ s týmito výsledkami:
BREZA - Zuberec
1:0 gól J. Kršák
BREZA - D.Kubín
0:0
BREZA - Tvrdošín
1:1 gól J. Kršák
BREZA - Or.Jasenica
3:1 góly S. Kormaňák, V. Bakoš, J. Kršák
BREZA - Sihelné
5:1 góly S. Kormaňák 2, N. Kormaňáková 2, V. Bakoš
Tento úspech v Brezanskom mládeţníckom futbale svojou intenzívnou prácou prispeli OŠK
Breza, OcÚ, a hlavne tréneri : Bc. S. Kormaňák, Š. Kormaňák a Ing. J. Volček.
OBZRETIE SA ZA SEZÓNOU 2009-2010
Uplynulá sezóna bola poznačená zmenami hracích termínov spôsobených najmä počasím.
Suverénne si počínali mladší ţiaci a prípravka, ktorí sa stali víťazmi Oravy. Starší ţiaci skončili
na desiatom mieste zo skóre: 33 : 50 a ziskom 25 bodov. V druţstve sa objavovali aj mladší
hráči, čo je záruka, ţe ich cieľom v novom ročníku bude umiestnenie v hornej polovici tabuľky.
Dorastenci obstáli lepšie, ako v minulej sezóne, mali kolísavé výsledky a v niektorých zápasoch
im chýbalo futbalové šťastie na strelenie gólov. Získali 30 bodov zo skóre 45 : 68 a umiestnili sa
na 12 mieste. Druţstvo dospelých po niekoľkých rokoch bojov o udrţanie sa v 1. triede, v tejto
sezóne uţ nemalo túto moţnosť a zo súťaţe vypadlo do druhej triedy. Skončili sme na
trinástom mieste, zo skóre 29:59, mali sme najslabší útok a druhú najslabšiu obranu. Náš
najlepší strelec Milan Juriga strelil 11 gólov. O pár týţdňov začne nový futbalový ročník 2010 –
2011 poprajme našim, kolektívom dobrú reprezentáciu našej obce v duchu FAIR-PLAY.
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Kaţdý rok si DHZ zmerajú svoje schopnosti v okresných súťaţiach o postup do krajského kola.
Kaţdým rokom stúpa kvalita súťaţe či uţ vo fyzickej kondícii alebo v pripravenosti techniky. Aj
tu platí, ţe dobrý výsledok robí perfektná súhra kolektívu na kaţdom poste či uţ v štafete alebo
poţiarnom útoku. V tomto roku súťaţ dorastu usporiadal DHZ Ťapešovo 27.júna. Naše
druţstvo v zloţení: J.Maťovčík, R.Urbaník, T.Parišek, P.Hládek, Ľ.Bakoš, D.Mäsiar,
J.Kubolek a J.Maslan vybojovali pekné tretie miesto.
4.júla Obec, farnosť a DHZ v Or. Polhore pripravili súťaţ hasičov v kategórii muţi a ţeny. Na
štart sa postavilo 29 druţstiev z toho 8 ţenských.
Naše mladé ţeny v zostave D. Verníčková, V. Volčeková, P. Maťovčíková a štvorica Lenka,
Janka, Veronika a Michaela Kormaňáková predviedli vynikajúci výkon, boli v očakávaní
víťazstva, rozhodcovia im prisúdili druhé miesto.
Medzi špičku v súťaţi DHZ patria aj naši muţi. Predviedli výborný poţiarny útok, trocha zaváhali
v štafete a skončili na treťom mieste v zloţení: Jaroslav, Lukáš a Michal Volček, J. Verníček,
E. Kormaňák, M. Štefaniga, M. Maťovčík a D. Hládek.
Povolené OZ 12.2.1999
Zodpovední: Mgr. Emília Hládeková, Ing. Magdaléna Matejčíková, Veronika Kubašová
Uzávierka čísla: 09.07.2010

