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PRÍLEŢITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA
Úspešná sezóna našich futbalistov
Skončil sa futbalový ročník 2011/2012 v najvyššej oravskej súťaţi, v ktorej sa naše muţstvo ako nováčik
súťaţe umiestnilo na skvelom 2. mieste, čo je historicky najlepšie umiestnenie nášho muţského futbalu. Počas
celej sezóny podávali hráči výborné výkony, ale hlavne počas jarnej časti súťaţe malo naše muţstvo
vynikajúcu formu v podobe desiatich víťazstiev v rade, kde sme sa dotiahli na lídra tabuľky z Vavrečky.
O postupe do V. ligy a zároveň víťazovi I. triedy pri rovnosti bodov rozhodovali výsledky vzájomných
zápasov, ktoré hrali v prospech Vavrečky.
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.

OŠK Breza po poslednom zápase sezóny 2011/2012
Horný rad: Naništa Ján-tréner, Kormaňák Stanislav, Kormaňák
Michal, Sitárik Pavol, Hládek Dávid, Juriga Andrej, Maslan
Jakub, Ing.Matejčík Ladislav-vedúci muţstva, Papajík Stanislavpredseda OŠK
Dolný rad: Juriga Milan, Matejčík Igor, Betík Milan, Maťovčík
Ján, Hládek Patrik, Kormaňák Miloš, Greňo Matej
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
konané dňa 13. apríla 2012
starosta informoval o:
 projekte “Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Breza“-predloţenie dokladov na
overenie splnenia podmienok poskytnutia
pomoci
 návrhu vysporiadať parcely pri Starej škole –
vypracovať nájomné zmluvy s pozemkovým
fondom
 predloţení ţiadosti na ÚPSVaR v Námestove
o poskytnutí
príspevku
na
podporu
zamestnanosti na realizáciu opatrení na
ochranu pred povodňami a na riešenie
následkov mimoriadnej situácie – vytvorenie 7
pracovných miest
 snehovej kalamitnej situácii v obci – vyhlásená
mimoriadna situácia od 16.2.2012 do 20.2.2012
 schodoch pri Dome smútku – plánovaná
oprava
 Ţiadostiach:
1. Jaroslava Reguliho a manţ. Eriky Reguliovej,
bytom Breza č.375 o odkúpeniepozemku na
parc. č.297/2 o výmere 48 m² a parc.č. 298/2
o výmere 13 m² na základegeometrického
plánu č.51/2006 a listu vlastníctva č.4755.
2. Františka Sivčáka a manţ. Evy Sivčákovej,
bytom Breza č.3 o výrub stromov v častiStarý
cintorín z dôvodu ohrozovania ich rodinného
domu a znečisťovania
3. Ţiadosti p. Michaely Volentierovej, bytom
Zákamenné č.143 o pridelenie 1-izbového bytu
v 11 b.j. s.č.447.
schvaľuje:
 predaj pozemku na parc.č.297/2 o výmere 48
m2 a parc.č.298/2 o výmere 13 m2 na základe
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znaleckého posudku č.5/2012, vyhotoveného
znalcom Ing. Eugenom Dedinským v sume 120
eur pre Jaroslava Reguliho a manţelku Eriku,
bytom Breza č.375 a vypracovanie znaleckého
posudku v sume 75 eur
dodatok č.2 k Zriaďovacej listine Základnej
školy s materskou školou v Breze zo dňa
30.6.2003
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
konané dňa 14. júna 2012

starosta informoval o:
 projekte “Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ
Breza“podaná
ţiadosť
o platbu
na
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR
 projekte “Zefektívnenie a rozšírenie systému
separovaného zberu v obci Breza“-bude sa
podávať ţiadosť o platbu na stavebné práce
 projekte „Spoluprácou obcí Breza a Pcim
k upevňovaniu
a rozšíreniu
vzťahov
našich
obyvateľov“ – skontrolované tri monitorovacie
správy
 situácii v bytovom dome s.č.447 – voľné dva
jednoizbové byty
 rekonštrukcii vodovodu v ulici Košár
schvaľuje:
 VZN č.1/2012 o určení postupu, podmienok
a výške úhrady za poskytované sociálne sluţby
 záverečný účet obce Breza za rok 2011
 výmenu parcely v kat. ú. Obce Breza č.214/2
pre Ţofiu Maťovčíkovú, bytom Breza č.321 za
parcelu registra E, parc. č. 1059, 1075, 1088, 1089
 prípravu
Projektu
PL-SR
spolupráce
a zabezpečenie spolufinancovania
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Aktuálne informácie zo Základnej školy za školský rok 2011/2012
V Základnej škole Breza sa konal zápis do 1.
ročníka dňa 01.02.2012.Zápisu sa zúčastnilo 24
predškolákov.

Zníţená známka zo správania na druhý stupeň
bola na konci klasifikačného obdobia udelená 15
ţiakom, na tretí stupeň 4 ţiakom a na štvrtý
stupeň 1 ţiakovi. Ostatní ţiaci boli zo správania
klasifikovaní prvým stupňom.

Z 24 predškolákov :





Spolu prijatých do 1. ročníka k 01.02.2012
Odklad školskej dochádzky
Narodených po 31. 08. 2006
Oslobodení od povinnosti dochádzať do školy

Bystrice na Festival vedy organizovaný ZŠ s MŠ
Breza.

23
1
0
0

V školskom roku 2012/2013 bude otvorená 1 trieda
1. ročníka. Všetci ţiaci budú navštevovať povinne
voliteľný predmet náboţenská výchova.
V ročníkoch 1.–4. (primárne vzdelávanie) prospelo
zo 100 ţiakov 100 ţiakov. V ročníkoch 5. – 9.
prospelo zo 191 ţiakov 184 ţiakov, z toho 5 majú
moţnosť robiť opravné skúšky. Neprospeli 2 ţiaci.
Počet vymeškaných hodín v ročníkoch 1.-4. za celý
školský rok : 6 009 vyučovacích hodín – všetky
hodiny boli ospravedlnené.
Počet vymeškaných hodín v ročníkoch 5.-9. za celý
školský rok : 16 890 vyučovacích hodín, z toho 89
bolo neospravedlnených.
Kritériom na hodnotenie správania bol školský
poriadok a vnútorný poriadok školy.Tento stanovil
postupnosť pri výchovných opatreniach. Za celý
školský rok bolo udelených 45 pochvál riaditeľom
školy a 162 pochvál triednymi učiteľmi.Riaditeľské
pokarhania boli udelené 77 ţiakom za porušenie
školského poriadku.
Za reprezentáciu školy, výborný prospech a zber
druhotných surovín sa preberali pochvalné
uznania, kniţné odmeny, vecné ceny darované
ZRPŠ, USB kľúče darované Zdruţením Biela
Orava a poukazy na jednodňový pobyt do Banskej

Zoznam odmenených žiakov:
Kolektív ţiakov 2. A, 3. B, 4. A triedy
Tomáš Kotúľ, AlexMatejčík, Michal Sitárik,
Miroslav Pavlík, Matej Ţuffa, Anna Tomašáková,
Kristína Škombárová, Aneta Podstrelená, Zlatica
Kováľová, Darina Gdúlová, Daniela Kormaňáková,
Kristián Parišek, Jaroslav Reguli, František
Sihelský,
Lucia
Matejčíková,
Kvetoslava
Hlavatíková,
Barbora
Kormaňáková,
Petra
Sitáriková, Michael Matejčík, IngridŠvajčíková,
Slávka Hýllová, Peter Dudášik, František Švajčík,
Mária Sitárová, VanesaNodţáková, Michal Sitárik,
Diana Matysová, Veronika Hládeková, Dominika
Hládeková, Adrián Hládek, Katarína Parišková,
BiankaParišková, Agáta Mária Graňáková, Anna
Kampová, Zdenka Pepuchová, Samuel Kormaňák,
Mária
Ondreková,
Eva
Triebelová,
Iveta
Vnučáková, Nina Volčeková, Beáta Trieblová,
Patrícia Vnučáková, Veronika Ţatkuľáková,
Zuzana Ţuffová, Kristína Mäsiarová, Dominika
Parišková, Petra Durčáková, Anna Tomašáková,
Erika Parišková, Natália Parišková, Veronika
Kormaňáková, Nikola Kubasová, Lucia Valečíková,
Rastislav Naništa, Rudolf Bugaj, Dominika
Majdová a Roman Špigút.
Pochvala patrí aj všetkým prvákom za usilovnosť
a zvládnutie učiva prvého ročníka.
Ţiakom prajeme, aby radostne preţili nastávajúce
prázdniny.
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Chceli by sme všetkým ţiakom, učiteľom,
zamestnancom školy, rodičom vysloviť jedno
špeciálne poďakovanie za všetky známe i neznáme
úspechy ţiakov našej školy, ale hlavne za všetky tie
naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté

situácie, pomoc a za čokoľvek dobré čo ste
komukoľvek z tejto školy vykonali a tak trochu
urobili seba samých krajšími i našu školu krajším
miestom na svete, na ktoré sa oplatí po
prázdninách vrátiť.
vedenie školy

Niektorí jedinci si chcú aj v areáli našej školy
dokázať svoju moc a nezávislosť. O takom úbohom
spôsobe dokazovania však nebudeme mlčať!
Spôsobuje veľké škody. Veď tu nejde o stovky

ničiteľov, s ktorými si nevieme rady, ale iba o
skupinky hlúpych ľudí. Rodičia a všetci, ktorým
záleţí na tom, ako svet okolo nás vyzerá, ktorým
záleţí na tom, aby sa eurá nemíňali len na opravy,
rozpútajme boj proti vandalizmu!

NA ZAMYSLENIE...
...vchod do školy po nedeľnej svätej omši...
...kým sa väčšina mládeţe bavila Pod Hájom na
Dni otcov, niektorí jedinci sa bavili lámaním
stromčekov...

...obitá omietka po víkendových nájazdoch na
školský dvor...

OZNAM
Oznamujeme ţiakom a ich rodičom, ţe od školského roku
2012/2013 sa budú môcť naši ţiaci prezúvať iba do papúč
(kroxy, tenisky, botasky sú zakázané).
Chceme tak predísť ďalšiemu ničeniu podláh.
Ďakujeme za pochopenie.
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Deň matiek
Prvú májovú nedeľu 6. mája 2012 boli pozvané do
kultúrneho domu všetky mamičky a babičky na
slávnosť Dňa matiek, kde ich svojim príhovorom
privítal starosta obce Ing. Ladislav Matejčík. Deti

Základnej a materskej školy pripravili k sviatku
darček cez piesne, básne a tance. Starosta obce
a poslanci obecného zastupiteľstva obdarovali
všetky mamičky a babičky kvetom a bonboniérou.
M.D.

Sviatok detí
Medzinárodný deň detí /MDD/je sviatok detí,
ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Na
Slovensku sa slávi od roku 1952.Myšlienka MDD
vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí
(WorldConferencefortheWellbeingofChildren)
v Ţeneve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Nie je úplne
jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD.
Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší,
oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.
Zásluhou Obecného zastupiteľstva, ktoré poskytlo
finančné prostriedky, sme v našej obci MDD slávili
dňa 3.6.2012 na ihrisku Pod hájom. Hneď na
začiatku podujatia hasiči z Námestova predviedli
deťom ukáţku demontáţe a strihania plechu auta.
Deťom sa to veľmi páčilo. Bolo to pre nich opäť
niečo nové a zaujímavé.

Učitelia a rodičia si pripravili pre deti športovozábavné disciplíny. Po ich absolvovaní mohli
získať body za ktoré si vybrali sladkosti a vecné
darčeky. Bolo jedno vedomostné stanovište určené
len pre deti predškolského veku. Päť detí
s najlepším
výsledkom
bolo
odmenených
školskými aktovkami, ktoré venoval MSČK v
Breze.
Za to všetko patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa
zúčastnili tohto krásneho podujatia, hlavne tým, čo
sa nejakým spôsobom podieľali či uţ vedúcej
Podhájom, mládeţi, hasičom a členom komisie
kultúry, vzdelávania, mládeţe, športu a sociálnych
sluţieb.
E.H.

Deň otcov - „On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom...“(Mal 3,24)
Všetkým je dobre známy sviatok Deň matiek a
väčšina mamičiek a detí ho aj s radosťou oslavuje.
Je to pekné gesto, veď mamy si to určite zaslúţia. A
čo otcovia? Oni si nezaslúţia našu pozornosť? Čo
vieme o Dni otcov?
Prvý
sviatok
Dňa
otcov
sa
konal
v
severoamerickom štáte Západná Virgínia v meste
Fairmont v roku 1908 na podnet pani Grace Golden
Claytonovej, ktorá chcela osláviť ţivot 210 otcov, čo
sa stratili pri banskom nešťastí. No táto slávnosť sa
nestala kaţdoročnou tradíciou. Tá má pôvod v
štáte Washington v meste Spokane a datuje sa do
roku 1910. Pani Sonora Smart Doddová bola
nadšená kázňou pastora ku Dňu matiek a chcela,
aby aj otcovstvo bolo nejako ocenené. Túţila
prejaviť uznanie takým otcom, ako bol jej vlastný,
ktorý bol veteránom občianskej vojny a po smrti

manţelky vychoval šesť detí a veľmi si ho váţila. A
keďţe sa jej otec narodil v júni, navrhla, aby sa
sviatok slávil v júni. A tak sa mladí chlapci vybrali
v nedeľu do kostola ozdobení ruţami – červená
ruţa bola na počesť ţijúceho otca, biela na počesť
zosnulého a sama Sonora zaniesla darčeky tým
otcom, ktorí boli pre chorobu pripútaní k lôţku.No
sviatok nemal veľkú podporu v oficiálnych
kruhoch, hoci bol v roku 1913 podaný návrh
zákona Kongresu na uznanie kaţdoročného
slávenia tohto sviatku. Aţ v roku 1972 bol
prezidentom uzákonený za národný sviatok a
tretia júnová nedeľa ustanovená za Deň otcov.
Sviatok sa rozšíril do širokého sveta, ale deň, keď
sa slávi sa v jednotlivých krajinách líši.
Najrozšírenejšia je uţ spomínaná tretia nedeľa v
júni, napríklad v štátoch USA, v Kanade, Japonsku,
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vo Veľkej Británii, Francúzsku, v Česku i na
Slovensku. Nech uţ má Deň otcov akýkoľvek
pôvod a dátum, podstatná je jeho myšlienkavďačnosť voči otcom.
Aj v našej obci sme pripravili podujatie na ktorom
sme chceli našim otcom prejaviť úctu a uznanie.
Pripravili sme im dva darčeky, a to básničky od

02/2012

najmenších detí z MŠ, moderné tance od detí zo ZŠ,
maţoretky a ľudové pesničky od speváckeho
súboru Kýčera a vecný darček. Na záver sme
pripravili pre otcov a ich deti spoločnú zábavupreťahovanie lanom, štafetový beh a futbal.Celé
toto podujatie bolo zamerané aj na upevňovanie
vzťahov v rodine.
OZ ECHO- Breza

Volejbalový turnaj o putovný pohár MSČK
Tento rok sa uskutočnil volejbalový turnaj 24.júna
2012. Zúčastnilo sa ho sedem druţstiev – Hyeny,
Červený kríţ, Konvalinky, Bamas, Levíčatá,
Dopstav a Elenkine deti. Prvé miesto si obhájili
víťazi z minuloročného turnaja a to Levíčatá. Na
druhom mieste skončilo druţstvo Dopstav. Tretie
miesto obsadili Konvalinky a na štvrtom mieste
skončili Hyeny. Poďakovať by som chcela
sponzorom tohto podujatia a to p. Elene
Hládekovej a p.StanislavoviPapajíkovi a všetkým,
ktorí pripravovali obidve ihriská.
E.H.

Turnaj sa konal ako tradične v nedeľu, kde hráčom
prialo aj vynikajúce počasie. Kaţdý prišiel hrať
s obrovskou chuťou a motiváciou. Účastníci tímov,
okrem výborne stráveného dňa, ktorý ich čakal, sa
chceli nielen zúčastniť, zahrať si, zabaviť sa, ale
určite aj poraziť uţ opakovaného
favorita
„Levíčata“. Tento spomínaný tím zatiaľ nemá
konkurenciu a tak je kaţdoročne pokušením
zvíťaziť nad nimi. Zatiaľ bezúspešne. Celý deň
však prebiehal výborne, hráči doslova sršali
súťaţivosťou a na ihriskách prevládala skvelá
nálada. Kaţdý chcel poraziť toho druhého a
zároveň prekonať sám seba. Deň sa skončil pre
víťazov famóznou oslavou a uţ sa všetci tešia na
ďalší ročník.
Z.K.

Slovenský červený kríž ďakuje...
Slovenský Červený kríţ s veľkou úctou ďakuje
naším podporovateľom, ľuďom s veľkým srdcom,
ktorí skutkami pomáhajú udrţiavať svetlo v tme,
ktoré zapálil náš zakladateľ v prospech človeka
a ľudskej civilizácie
S úctou vyslovujeme meno
Ing. Ladislav Matejčík
Pán Ing. Ladislav Matejčík vykonáva starostu obce
Breza 10 rokov. Predtým pracoval ako zástupca 6
rokov. Počas tohto obdobia stále podporuje prácu
členov Miestneho spolku v Breze. Má osobné
zásluhy
pri
organizovaní
dobrovoľníckych
podujatí, pomáha pri kultúrnych, športových
podujatiach. Podporuje materiálne i finančne prácu
Červeného kríţa v Breze. Pán starosta je

viacnásobným bezpríspevkovým darcom krvi a je
príkladom pre ostatných občanov. S členkami
Slovenského Červeného kríţa osobne navštevuje
seniorov v domácom prostredí. Nezištne pomáhal
pri celoslovenskej súťaţi prvej pomoci na Oravskej
priehrade v roku 2011, poskytol osobné auto
k preprave figurantov a členov SČK, ktorí
pomáhali pri súťaţi. Prácu SČK propaguje aj na
webovej stránke obecného úradu a v obecných
novinách.
Pán Ing. Ladislav Matejčík je obetavý, otvorený
človek, ktorý okrem pracovných povinností dáva
ľuďom oveľa viac. Dáva im istotu, lásku, pocit
potrebnosti a spolupatričnosti. Je to človek
s veľkým citlivým srdcom.
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Spomienka na jubilea zomrelých kňazov
Vdp. Jozef Tylka – druhý administrátor farnosti,
ktorý pôsobil od septembra 1952 do septembra
1961.Do večnosti odišiel 7.5.1962 v Námestove, kde
je aj pochovaný na miestnom cintoríne.Dňa 6.mája
2012 sme si pripomenuli pri sv.omši 50. výročie od
smrti vdp. Jozefa Tylku.

Vdp. Viktor Gašaj – tretí administrátor farnosti,
ktorý pôsobil od apríla 1962 do 12.mája 1992.
Dňa12.mája 2012 sme si pri sv. omši pripomenuli
20.výročie, čo si Pán povolal k sebe svojho
sluţobníka, ktorý pôsobil vo viacerých farnostiach,
ale posledných 30 rokov pôsobil v našej farnosti
Breza a filiálke Vasiľov.Bolobetavým a skromným
kňazom a veľkým ctiteľom P.Márie. Na sv. omši sa
zúčastnila aj jeho blízka rodinašvagriné, netere
a synovci s rodinami.

Zvlášť ďakujeme duchovnému otcovi Františkovi
Piosekovi a speváckemu zboru z Ruţomberka za
dôstojný priebeh sv. omše. Po sv. omši sme sa
spoločne pomodlili pri hrobe Vdp. V. Gašaja.
Spevokol a blízka rodina zomrelého duchovného
otca boli pozvaní na večeru v reštaurácii Pod
hájom.

Sviatosť birmovania v našej farnosti
Príprava začala začiatkom septembra, kedy sa
prihlásili birmovanci prihláškou na sv.birmovania
azároveň si začali birmovanci robiť 9 prvých
piatkov. V októbri boli preskúšaní u duchovného
otca na fare za prítomnosti rodičov zo základných
modlitieb. Losovaním boli zadelení do 11 skupín,
kde animátormi boli rodičia birmovancov. V
októbri sa aj kaţdá skupina so svojou animátorkou
predmodlievali sv. ruţenec.

Dňa 29.apríla 2012 bola
v našej farnosti počas
sv.omše
vyslúţená
sviatosť birmovania 108
birmovancom spišským
pomocným
biskupom
Andrejom Imrichom.

Od januára do konca marca bývali kaţdú nedeľu
po
sv.omšiach
stretnutia
birmovancov
s
animátorkami v ZŠ, kde v triedach v Základnej
škole sa viacej pripravovali k sv. birmovania podľa
inštrukcií a materiálov duchovného otca. V sobotu
14.apríla boli záverečné skúšky z potrebných
vedomostí k sv. birmovania.

Po sv.omši poďakovali za všetkých birmovancov
dvaja birmovanci,
Joţko Volček a Darinka
Durčáková pomocnému otcovi biskupovi za
prijatie sv. birmovania. Taktieţ
za všetkých
rodičov poďakoval za vyslúţenie tejto sviatosti
náš starosta Ing. Ladislav Matejčík a pri tejto
príleţitosti odovzdal otcovi biskupovi Andrejovi
Imrichovi aj dar, drevorezbu nášho kostola
zasväteného Panne Márii Sneţnej, ktorá má
pripomínať túto udalosť z našej farnosti.

Dňa 28. apríla bola vyslúţená sviatosť zmierenia
pre birmovancov a ich rodiny i birmovných
rodičov. Birmovanci potom dostali birmovný lístok
aj Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých
YUOCAT, ako dar od birmovných rodičov.
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Vysoko dôstojný duchovný otec ...
v knihe Kazateľ čítame: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu kaţdé úsilie pod nebom... Svoj čas má odmlčať sa,
svoj čas má prehovoriť...“ (Kaz 3, 1.7)
po ktorej kráčate je cesta lásky, pokory a
Dnes je čas, kedy cela naša farnosť spoločne slávila
odpustenia. Na tejto Vašej náročnej ceste Vám
eucharistiu, kde sme všetci ďakovali Nebeskému
vyprosujeme, aby Vás Boh naplnil svojím
otcovi za dar Vašej dvadsať ročnej kaţdodennej
poţehnaním, dal Vám potrebné zdravie a všetky
dušpastierskej práci medzi nami.
milostí k tomu, aby ste verne a horlivo ţili svoje
kňazstvo aţ do konca a vykonávali i naďalej veľa
Aký to bol čas?
dobrého pre spásu našich nesmrteľných duší.
Bol to čas, keď sme naše deti niesli na rukách do
chrámu, aby od Vás prijali sviatosť krstu a stali sa
Boţími deťmi, neskôr od Vás prijali Telo nášho
Pána, sviatosť manţelstva, či prípravu na prijatie
darov Ducha Svätého.
Bol to čas, keď ste nás všetkých vyzývali na cestu
k svätosti, hovorili ste ţe svätosť nie je iba pre
niektorých, ale, ţe je pre všetkých, mladých
dospelých, starších, chorých i opustených.

Prajeme, nech Vás na Vašej kňazskej ceste i naďalej
sprevádza a ochraňuje
Panna Mária- Matka
kňazov.
Sme boţie dietky, ktoré chcú kráčať cestou
Jeţišovej lásky spolu s Vami drahý náš duchovný
otec. Preto dnes Vás tu všetci prosíme, aby ste nás
i naďalej pevne drţali za ruku, aby sme nezblúdili
z cesty viery, pravdy a lásky.

Bol to čas, keď ste vnášali pokoj, keď zavládol
chaos. Lásku, keď sa objavila nenávisť či chlad.
Vlievali ste nádej večného ţivota, keď prišlo
zúfalstvo, ale hlavne radosť a odpustenie, ţe nás
náš Nebeský otec miluje, keď prevládal smútok
a stupňovala sa bezmocnosť.
Bol to čas zápasu o každú dušu.
Drahý náš duchovný otec, počas Vašej 20 ročnej
práce v našej farnosti, iba vy poznáte niektoré tie
tajomné a ťaţké chvíle, ktoré ste riešili za nás
a našu farnosť s Nebeským Otcom v tichu a pod
kríţom. Pri kaţdodennej svätej omši ste ich potom
vkladali na patenu v podobe prosby, odprosenia či
modlitby za nás.Dnes, my Vaši farníci, ďakujeme
Nebeskému Otcovi za dar Vášho kňazstva, za
svetlo viery, za kaţdodenné poţehnanie,
starostlivosť, výchovu
a duchovnú
formáciu
kaţdého z nás.
Ťaţko sa hľadajú slová, ktoré by dokázali vyjadriť
vďaku a lásku, ktorú k Vám cítime.Vieme, ţe cesta
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PRIŠLI

MEDZI NÁS

Bartoš Tobias
18.04.2012
Parišek Šimon
25.04.2012
Bachňáková Sofia
14.05.2012
Romaňáková Nikola
15.05.2012
Jurincová Marianna
23.05.2012
Kubašová Liliana
12.06.2012
Palko Kristián
26.06.2012
Smolár Michal
27.06.2012

ŽIVOT

UZAVRETIE

02/2012

JUBILANTI

MANŽELSTVA

♥ 21.04.2012
Petra Maťovčíková a Stanislav Štefaniga
♥ 26.05.2012
Andrea Fedáková a Anton Matejčík
♥ 02.06.2012
Mgr. Lucia Gocníková a
Ing. František Kramarčík
♥ 16.06.2012
Iveta Večerková a Jakub Dobrovolný

25-VÝROČIE

65 rokov
Mgr. Anton Matejčík
70 rokov
Ţofia Joštiaková

SOBÁŠA

Peter Šimulčík a Danka rod. Bohucká
Jozef Romaňák a Daniela rod. Štefanigová

ODIŠLI

60 rokov
Ľudovít Kubolek
Jozef Kojda
Ľubomír Bereš
Anton Hládek

80 rokov
Mária Bakošová
Helena Sitáriková

OD NÁS...

Ján Čiernik
Anton Hablák
Mária Zemeníková

* 03.06.1959
* 29.12.1929
* 12.05.1948

...ODPOČINUTIE

† 02.04.2012
† 26.04.2012
† 27.06.2012
VEČNÉ DAJ IM

PANE.

Záhorácke mäsko
Potrebujeme:6 ks krkovičky (môţu byť kotlety s karé alebo pliecko) , 500 g kyslej kapusty, 1
cibuľa, 150 g oravskej slaniny,250 g kyslej smotany, olej, mleté čierne korenie, soľ
Postup: Mäso si naklepeme, osolíme a okoreníme. Opečieme na oleji z oboch strán asi 3-4
minútky. Kapustu vyţmýkame tak aby v nej ostalo trocha šťavy a pokrájame na menšie
kúsky. Na jemno nakrájanú cibuľu speníme a pridáme na kocky nakrájanú slaninu. Po 5
minútach pridáme kapustu a cca 15 min dusíme. Opečené mäso rozloţíme na plech vyloţený
alobalom, mierne potretým olejom. Na kaţdú krkovičku navrstvíme kopček udusenej
kapusty a kopček kyslej smotany a zapečieme. Pri teplote 200 C zapečieme cca 20 minút.
Podávame s varenými zemiakmi.
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Vyhodnotenie futbalového ročníka 2011/2012
Vo futbalovom ročníku 2011/2012 mal náš obecný
futbalový klub prihlásených do súťaţí 5 druţstiev
vo všetkých vekových kategóriách, v ktorých sa
vystriedalo 81 futbalistov. V kaţdom druţstve
pôsobia
tréneri
a vedúci
druţstiev,ktorých
usmerňuje výbor OŠK Breza s predsedom
OŠKp.Papajíkom Stanislavom. Počas domácich
zápasov je potrebné zabezpečiť usporiadateľskú
sluţbu, kde hlavného usporiadateľa dlhodobo
vykonáva Ing.Volček Jozef spolu s ďalšími
usporiadateľmi. Zdravotnícku starostlivosť počas
domácich zápasov vykonáva p. Hládeková Elena,
ktorá zároveň pripravuje občerstvenie pre hráčov.
Dopravu na niektoré zápasy zabezpečuje vlastný

obecný autobus so šoférmi p. Kolenom Antonom
a p. Hládekom Milanom. Hlavnú podporu nad
chodom OŠK drţí obecný úrad na čele so starostom
Ing. Matejčíkom Ladislavom, ktorý v prípade
potreby nastupuje aj v zápasoch nášho muţstva
a zároveň vykonáva funkciu vedúceho muţstva.
Všetkým patrí veľké poďakovanie za ich
dobrovoľnú prácu a ochotu obetovať svoj voľný
čas, ktorý strávia na futbalových ihriskách i mimo
nich a samozrejme nesmieme zabudnúť na našich
fanúšikov, ktorí slušným povzbudzovaním a
silným potleskom podporujú našich športovcov.

Prípravka:
Naši najmladší hráči majú za sebou prvú sezónu,
v ktorej ukázali, ţe z nich môţu vyrásť šikovní
futbalisti, ak budú naďalej pracovať na svojom
športovom raste. V skupine D skončili na druhom
mieste pod vedením trénerov p.Sitárika Pavla a p.
Kolenu Antona.
Klub
1
2
3
4

Z
Or. Jasenica
Breza
Vasiľov
Or.Veselé B

V
24
24
24
24

R
23
15
6
1

P Skóre
1
0
2
7
2
16
1
22

Body
218 : 9
107 :61
41 : 169
21 : 143

Starší a mladší žiaci :
Ako nováčik účinkujú v III. lige, kde potvrdzujú
dobrú formu počas celej súťaţe, za čo im patrí
celkové tretie miesto. Obidve tieto muţstvá hrajú
pod taktovkou trénerov Stanislava a Štefana
Kormaňákovcov.
V tejto vekovej kategórii je veľký záujem o futbal,
chlapci sa pravidelne zúčastňujú tréningov
a zápasov vo veľkom počte, z čoho máme veľkú
radosť.
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Klub
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Z
Tatran Zákamenné
Sokol Liesek
OŠK Breza
Tatran Klin
Druţstevník Oravská Polhora
TJ Oravská Lesná
Oravan Rabča
ŠKM Liptovský Hrádok
OŠK Istebné
ŠK Závaţná Poruba
Druţstevník Blatnica
Tatran Sučany

V
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

R
17
14
13
12
11
11
11
10
5
5
2
3

02/2012
P
2
4
1
3
4
3
1
2
2
2
8
4

Skóre
3
4
8
7
7
8
10
10
15
15
12
15

Body
75:35
71:28
59:58
67:35
73:43
52:43
58:55
52:46
22:54
29:77
15:49
31:81

Dorast:
Pod vedením dlhoročného trénera
p.Hládeka
Stanislava
dorastenci
v kompletnej zostave tvoria kvalitný tím,
ktorý je prísľubom do budúcnosti.
Niektorí hráči vo svojom mladom veku
patria k oporám pri muţoch a pravidelne
nastupujú na zápasy dospelých. Druţstvo
našich dorastencov skončilo v tabuľke I.
triedy na 10. mieste. V novom ročníku
posilnia dorast štyria hráči prichádzajúci
od ţiakov a hráči z Krušetnice a Lomnej,
ktorí majú záujem hrať za našu obec.
Trénerský
post
sme
doplnili
o p.Romaňáka Dominika.
Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Oravská Polhora
Lokca
Istebné
Zázrivá
Zubrohlava
Habovka
Klin
Bobrov
Babín
Breza
Oravská Lesná
Vavrečka
Novoť
Beňadovo

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
15
13
14
12
11
11
11
12
11
11
10
8
6

2
3
5
2
3
4
3
3
0
3
2
4
2
4

7
8
8
10
11
11
12
12
14
12
13
12
16
16

82 : 33
54 : 45
59 : 37
59 : 44
60 : 71
55 : 46
55 : 34
50 : 55
55 : 64
53 : 68
48 : 53
48 : 60
44 : 61
52 :
103
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+,
53
48
44
44
39
37
36
36
36
36
35
34
26
22

14
9
5
5
0
-2
-3
-3
-3
-3
-4
-5
-13
-17

+53
46
40
39
37
36
34
32
17
17
14
13
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Muži:
Začiatok súťaţe nám nevyšiel podľa predstáv,
zápasy v ktorých sme hrali lepšie ako súper sme
nedotiahli do víťazného konca, čo spôsobilo, ţe
sme sa ocitli na zostupových priečkach tabuľky. Po
dobrej zimnej príprave v novej viacúčelovej hale
sme jarnú časť odohrali excelentne a stali sme sa
najlepším muţstvom jari.

Klub
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Z
Vavrečka
Breza
Zubrohlava
Sihelné
Niţná
Ţaškov
Dlhá
Or.Podzámok
Zuberec
Rabča
Lokca
Novoť
Or.B.Potok
Or.Poruba

V
26
26
26
25
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26

02/2012

Kolektív hráčov a celý realizačný tím na čele
s trénermi p.Naništom Jánom a Ing.Kormaňákom
Milošom tvoria výbornú partiu, čo sa prejavilo na
výsledkoch a hre celého muţstva a vynieslo nám
celkové druhé miesto v tabuľke. Najlepším
strelcom sa stal Milan Juriga s 18 gólmi, ktorý bol
zároveň druhým najlepším strelcom celej súťaţe.

R
13
14
13
12
10
10
10
9
9
9
7
8
5
5

P
9
6
3
6
8
7
8
8
7
6
10
4
7
5

Skóre
4
6
10
7
8
9
8
9
10
11
8
14
14
16

Body
61 : 29
44 : 36
64 : 39
45 : 42
36 : 35
51 : 38
37 : 30
39 : 50
59 : 56
52 : 49
45 : 49
43 : 60
41 : 60
42 : 86

+,48
48
42
42
38
37
35
35
34
33
31
28
22
20

9
9
3
3
-1
-2
-1
-4
-5
-6
-5
11
17
19
Text a foto: Bc. Stanislav Kormaňák

POĎAKOVANIE
Touto cestou chceme poďakovať sponzorom, ktorí v priebehu jarnej časti futbalovej súťaţe
zakúpili dresy našim športovcom:
p. Peter Šimulčík starším ţiakom a p. Marek Betík /Lán/ dorastencom.

OZNAM
Dedinský futbalový turnaj ulíc sa bude konať 29.7.2012 na Ihrisku Pod hájom.

UVÍTANIE DETÍ
Slávnostné uvítanie detí sa uskutoční dňa 29.08.2012 o 9.30 hod. v kultúrnom dome.
Povolené OZ 12.2.1999 Uzávierka čísla: 30.06.2012
Zodpovední: Mgr. Emília Hládeková, Ing. Magdaléna Matejčíková, Ing. Veronika Kubašová, Anton Kolena, Bc.
Stanislav Kormaňák, Peter Sitárik, Mária Durčáková
Email: breza@orava.sk

