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 ÚVODNÉ SLOVÁ 

  

    Vážení spoluobčania,  

len pár týždňov ubehlo od rozlúčky s rokom 2021, od 

ktorého sme všetci očakávali a dúfali, že ukončí 

pliagu menom Covid, ktorá zmenila život hádam 

každému z nás. Napriek prvotným pochybnostiam, už 

hádam nikto nepochybuje, že tu skutočne je, pocítili 

sme to na sebe, na svojich blízkych, v lepšom 

prípade prebehlo ochorenie ľahším priebehom, v 

horšom prípade ťažším a najhoršie sa to dotklo 

rodín, ktorých v dôsledku tejto choroby opustil ich 

blízky. Prišli sme o niekoľko veľmi dobrých ľudí a 

zároveň priateľov. 

   Negatívnym sprievodným znakom tejto doby je 

určitá podráždenosť a nervozita medzi ľuďmi, lebo v 

tých nespočetných nariadeniach sa už vyzná 

málokto. Prosím vás preto, neprestávajme byť 

„ľuďmi“,  buďme voči sebe tolerantní, chápaví a 

prívetiví, aj keď máme rôzne postoje a názory, napr. 

na očkovanie. 

   Tešme sa na ústup pandémie a dúfajme, že nám 

silní hráči tohto sveta neprinesú ešte väčšiu pliagu 

ako je táto. 

   V minulom roku sa nám podarilo zrealizovať dve 

parkoviská prostrednícvom MAS (Miestna akčná 

skupina) a pokročiť v zatepľovaní budovy ZŠ, kde je 

potrebné zatepliť už len severnú stenu. Plánujeme 

podať žiadosť na očakávanú výzvu z Envirofondu.  

   V nasledujúcich mesiacoch bude pokračovať 

rekonštrukcia miestnych komunikácií, a to Starou 

Brezničkou, získali sme dotáciu 147 000€ z MIRRI. 

Tiež je už podpísaná zmluva s PPA na vybudovanie 

oddychovej zóny pri altánku na starom ihrisku.  

 

 

 

Pripravujeme žiadosť na výzvu Ministerstva 

životného prostredia ohľadom vybudovania 

zberného dvora. 

  Bohužiaľ mám aj zlú informáciu, od 1. marca bude 

zrušená miestna pošta z dôvodu vysokej stratovosti 

prevádzky. Nepomohol ani návrh, že budeme stratu 

dotovať z obecných prostriedkov. Zákulisne mi bolo 

oznámené, že „pohoreli aj takí, čo majú kontakty vo 

vláde“… 

   Na záver prajem všetkým občanom pevné zdravie 

a návrat do normálneho spoločenského života, snáď 

už absolvujeme aj silvestrovskú veselicu. 

 

  Mgr. Branislav Knechta 
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Demografické údaje k 31. 12. 2021 

Počet obyvateľov : 724 

Počet obyvateľov oproti minulému roku klesol o 1. 

Z toho muži 323, ženy 308, mladší ako  

15 rokov – chlapci 46, dievčatá 47. 

Obyvatelia na prechodnom pobyte 30. 

 

Populácia 

V roku 2021 sa narodili  deti:  

 

  

 

 

 

 

 

Navždy nás opustili:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobáše:  

Jeden – Mgr. Marek Havran a Mgr. Adriána 

Ferenczová 

 

Jubilanti: 

90 rokov: Martin Budáč, Ján Kuvik               

85 rokov: Július Melicherčík, Mária Cerovská,    

Matilda Sélešová,  

80 rokov: Ľudovít Géč, Ján Belko, Ján Badinka, 

Jolana Čavojová,  

70 rokov:  Ľudmila Prepelicová, Marián Melo, 

Mária Kišová, Mária Petríková, Danka Sujová, 

Vladislav Stašák, Emil Majchút      

 

                     SRDEČNE GRATULUJEME! 

 

Jubilanti dostali živý kvietok a darčekový kôš      

v novembri. Pretože sa nemohlo zorganizovať 

spoločné posedenie, priniesli im ho Bc. Evka 

Cabanová a Bc. Zuzana Babicová priamo domov. 

Pán starosta Mgr. Branislav Knechta, bol práve v 

karanténe, ale cez leto stihol aspoň najstaršieho 

jubilanta.  

 

 

Ján Hoffmann, 

Jozef Klimák, 

Anna Melicherová, 

Milan Sojka, 

Marta Gáborová, 

Ing. Igor Kováč, 

Ján Mačuda, 

Milana Cerovská, 

Valent Cerovský, 

Ján Kubečka, 

Jozef Knechta, 

Milan Skypala, 

Peter Krňan, 

Vladimír Šuľaj, 

Ing. Pavel Halgaš. 

 

 

 

Timea Meregová, 

Miroslav Suchovský 
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VÝSTAVBA V OBCI POKRAČUJE 

V druhej polovici roka sa nám podarilo: 

-  zatepliť strechu na budove Základnej školy a 

bočnú stranu budovy 

- vybudovať dve parkoviská – pri Multifunkčnom 

ihrisku a pred poštou 

- opraviť komín na kotolni 

- vlastnými silami prerábame priestory bývalého 

klubu mladých na kuchynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĎALŠIE PLÁNY: 

- rekonštrukcia ciest v starej časti Brezničky 

- oprava sociálnych zariadení v budove ZŠ 

- vybudovanie zberného dvora 

- vybudovanie oddychovej zóny 

- podľa situácie, obnoviť kultúrne podujatia v obci 

 

Dotazník  

k spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja  a 

sociálneho rozvoja obce Breznička na roky       

2022-2027, ktorý bol na stránke obce 03.08.  

vyplnilo len 17 obyvateľov. 
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FUTBALOVÝ TURNAJ 

 
Deti sa počas leta vyšportovali tak akurát. 

Pokračovali sme teda aj v treťom  ročníku 

futbalového turnaja v malom futbale. Tento tretí 

ročník mal kvalitné zastúpenie keďže boli mužstvá 

z Poltára, Kalinova, Mládzova  a domáca 

Breznička. Hralo sa systémom každý s každým a 

nakoniec víťazne vyšlo družstvo z Poltára, 

Kalinovo skončilo  na druhom mieste , Breznička 

obsadila tretie miesto a Mládzovo malo 

zemiakovú medailu. O výborný guláš sa postaral 

Braňo Podhorec. Najlepším strelcom turnaja bol 

Kamil Karásek z Kalinova, najlepším hráčom 

Robo Kojnok z Poltára a najlepším brankárom 

Šimon Melicher. Všetci boli ocenení peknými 

cenami a po turnaji aj dobrým pivom. Tréner 

Igor Melicher by chcel, ak to situácia dovolí 

zorganizovať futbalový turnaj len pre seniorov. 

NOVÝ DUCHOVNÝ OTEC V našej FARNOSTI 

 

      Narodil sa 08.01.1963 

Vysvätený za kňaza bol 18.06.1994 v Rožňave 

Predtým pôsobil na biskupskom úrade v Rožňave. 

Prvú svätú omšu mal 04.07.2021 v piatok, na prvú 

júlovú  nedeľu sme ho u nás srdečne privítali 

úprimnými slovami vďaky a Terka Mušková ho 

potešila príhovorom, kde spomenula, jeho 

povzbudivé slová z kázne. Veríme, že  pôsobenie v 

našej farnosti bude naďalej prínosom pre všetkých.  

 

Po silnej búrke spojenej s víchricou sme prišli o kríž 

na veži kostola Narodenia Panny Márie. Spadol až 

ku krypte, ale našťastie nepoškodil škridle na 

kostole. 

EVANJELICKÝ KOSTOL - INTERIÉR 

 Predpokladám, že viacerí občania ešte nemali 

možnosť vidieť kostol z vnútra. Vďaka spolupráce a 

ochote p. Oľgy Géčovej a p. Ľudovíta Géča, som ho 

mohla navštíviť aj za Vás a podeliť sa s fotkami.Na 

stránke Pamiatky na Slovensku som sa dozvedela 

nasledovné: 

História a stavebný vývoj 

Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1862. 

Sieňový priestor s predstavanou vežou. Veža, 

členená v dolnej časti pilastrami, v hornej lizénovým 

rámovaním a zakončená vysokou ihlanovou 

strechou, vznikla v roku 1882. Interiér má rovný 

strop. Oltár typu oltárov s kazateľnicou je 

klasicistický a pochádza z čias výstavby kostola. 

Od júla 2021 

vedie našu 

farnosť 

Breznička 

katolícky  kňaz  

Mgr.Miloš 

Gazdík 
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Vyvrátilo lipu 

Na starom evanjelickom cintoríne počas silnej 

víchrice vyvrátilo  starú lipu. 

 

 
 

KNIŽNICA 

 

Očkovanie bez registrácie 

Začiatkom augusta nás obecná stránka informovala 

o možnosti zaočkovať sa jednodávkovou  vakcínou 

Janssen od firmy Johnson pre všetky vekové 

kategórie od 18 rokov vyššie,  bez objednania. 

Zisťovali záujem, keďže  nebol veľký, očkovalo sa aj 

bez registrácie. V stredu 18.08.2021 mobilné 

očkovacie centrum zabezpečilo očkovanie priamo 

v obci. 

ZŠ aj MŠ fungovalo podľa pokynov MŠ SR 

 

Prvý deň školského roka naštartoval ukážkovo a 

vyzeralo, že bude lepší, ako ten predtým. Žiaľ 

mutácie COVIDU 19 si nevyberajú a teraz sa 

zamerali na zamestnancov školy a škôlky. Následne 

sme museli prerušiť prevádzu MŠ z organizačných 

dôvodov, neskôr kvôli PN skrátiť prevádzku do 

12:30 hod.  
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77. výročie SNP 

 
„Roky až neuveriteľne plynú. V živote každého 

človeka ich sprevádzajú udalosti a zážitky ktoré 

sa v jeho pamäti zakliesnia navždy a každým 

výročím opäť ožijú, pripomenú sa a vryjú do jeho 

vedomia. 

 

Takým silným aj z pamäti svojich súčasníkov 

nevymazateľným zážitkom bolo aj SNP, ktorého 

77. výročie si v týchto dňoch pripomíname. 

Spomienka naň, hlavne pre ešte žijúcich 

pamätníkov, je pestrým kaleidoskopom hrôzy 

a bolesti, no i priam neskutočnej statočnosti 

a hrdinstva tých, ktorí počas tých pár mesiacov 

trpeli a zomierali, no do posledných chvíľ sa 

nevzdávali nádeje a viery v oslobodenie ľudstva 

spod okovanej čižmy fašizmu. Len tí, čo prežili 

pamätajú. My ostatní vzdávame hold a úctu tým 

statočne bojujúcim, ktorí so zbraňou v ruke 

bojovali za slobodu. 

 

 

Aj v našej  obci žil takýto hrdina – Paľko Murín, 

ktorý sa nebál vstúpiť do bojov proti nepriateľovi. 

Bojoval v Kežmarských horách a ako 17 ročný 

padol v Liptovskej osade. Pochovaný bol 

v spoločnom hrobe s inými partizánmi. Rodine sa 

podarilo až po roku previezť jeho pozostatky, ktoré 

boli vložené na miestnom cintoríne v Brezničke, 

ktorého pamiatku si za malú chvíľu uctíme.. 

V srdciach čestných ľudí by sa mal rozhorieť 

plameň hrdosti, že patríme k národu, ktorý sa 

nebál v rozhodujúcej chvíli postaviť proti zlobe, 

brutalite a neľudskosti. Želajme si, aby sme sa my 

a naše deti prebúdzali do dní pokojných, za zvukov 

štebotu vtáctva a nie zbraní.“ 

Príhovor pri hrobe nášho hrdinu Pavla Murína,  

napísala aj predniesla Oľga Géčová. Tohto 

pietneho aktu sa zúčastnilo aj pár ľudí z obce, 

medzi nimi aj neter  p. Ela Ďurkovičová.      

Čestným hosťom bol predseda oblastného výboru 

SZPB v Lučenci RSDR. Jozef Cerovský. Veniec 

zabezpečila obec Breznička. 

Ale ten deň ešte zďaleka neskončil. Začali sa 

zbierať ľudia na starom ihrisku... deti prilákali 

atrakcie, dospelých živá hudba.                                        
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Pán starosta Branislav Knechta privítal všetkých 

prítomných, vypočuli sme si slovenskú hymnu 

v živom podaní  od Michaely Zollerovej a zapálili 

vatru. Hudobníci  nám až do rána vyhrávali 

a prestriedal ich v prestávkach  DJ Jozef Pocklan 

ml. 

 

 
Stretnutie po tak dlhom čase, kvôli opatreniam, 

bolo veľmi vzácne a bolo cítiť, že človek je tvor 

spoločenský a dobrá spoločnosť veľmi chýba. 

Keď sa do sýta vyrozprávali a vyskúšali všetky 

špeciality, pustili sa do tanca. A zábava veru bola 

poriadna. Prekvapili hlavne  čerstvé dôchodkyne, 

ktoré sa vykrúcali a dodali chuť aj ostatným, za 

chvíľu už nebolo miesto na tancovačku. Počasie 

nám tiež prialo a komu bola zima, príjemne ho 

zahriala vatra. 

 

A viete kto sa podieľal na všetkých tých 

dobrotách? Pán starosta obstaral - alko aj nealko 

nápoje.  Jeho šikovná žienka Renátka bola hlavná 

kuchárka, spolu  s pomocníkmi z Obecného úradu 

a dobrovoľníkmi uvarili po kotli  baraní guláš, 

kapustnicu a bravčový guľáš. Smažili sa aj 

zemiačiky a kuracie krídla.  

Naše lesy plné bohatstva 

Šikovníci, ktorí ráno nelenili, už na obed pražili 

hríbiky a sušili plody našich lesov. Štedrú nádielku 

sme zbierali ešte aj v septembri, aj keď už slniečko 

slabšie sušilo, na Vianoce rozvoniavali najkrajšie. 
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Príchod svätého otca na Slovensko 

 

“Nech Vás Boh žehná, nech žehná túto zem. Nech 

Boh žehná Slovensko!“ tieto slová zazneli z úst 

svätého otca Františka 12.septembra. Ďalšie: 

 
 

Z histórie našej obce.   

 

Pozvánku vytvoril Peter Pagáč st., ktorému aj 

s bratom Jánom nie je ľahostajná história našej obce. 

Pozvali starších obyvateľov, ktorí si dobre pamätajú 

aj rôzne historky a príhody. Chceli, aby sa dozvedeli 

o nich súčasní obyvatelia obce. Pán Ľudovít Géč mal 

pripravený materiál, s ktorým nás oboznámil, 

väčšinou podložené a publikované fakty. Zapájal sa aj 

Ing. Ján  Parditka, ktorý pospomínal aj pikošky, ktoré 

si pamätá. Zúčastnená mladšia generácia počúvala  

s nadšením tieto ,,studnice múdrost”. 

Len škoda, že mladá generácia neprejavila žiadny 

záujem dozvedieť sa niečo o našej obci. Veríme však, 

že predsa len na ďalšie stretnutie príde a tak v sebe 

nájdu chuť preskúmať dejiny našej obce. 

COVID 19 a jeho mutácie  

Cez leto sa všetko otvorilo, bola možnosť aj letecky 

cestovať. Veľkú nádej vláda vkladala        do 

očkovania. Viacerí obyvatelia však neboli 

presvedčení o jej výhodách a nemali dôveru 

v očkovanie.  Zásluhu na tom mali  hlavne 

predstavitelia štátu - čoraz viac chaoticky 

a nepremyslene riadili štát a tým strácali 

dôveryhodnosť. Nakoniec odvolali predsedu vlády 

Igora Matoviča a vystriedal ho Eduard Heger. Igor 

Matovič aj napriek nedôvere opozície aj ľudí zotrval 

vo vláde a zverili mu post ministra financií. Ako 

najväčšiu motiváciu vymyslel očkovaciu lotériu. Žiaľ 

už prvá lotéria zaznamenala riadny neúspech        
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pre výhercov a tak ľudia boli čím ďalej 

frustrovanejší. Vláda začala deliť ľudí na 

zaočkovaných a nezaočkovaných. Vnášala medzi 

ľudí nepokoj, urážky boli na dennom poriadku 

v rámci sociálnych skupín aj médií. Vyhlásili, že 

tretia vlna bude vlnou nezaočkovaných. Lenže 

výnimky platné pre zaočkovaných, ktorí nemuseli 

dodržiavať ochrannú karanténu po kontakte 

s pozitívnou osobou, žiaľ ukázali nepríjemnú 

skutočnosť a to hlavne v roznášaní tejto nákazy. Aj 

keď médiá nás presviedčali o väčšej chorobnosti 

nezaočkovaných aj u nás v obci to celkom neplatilo. 

Akoby táto skúška v odolnosti ľudského organizmu 

nehľadela na žiadne pravidlá a robila si len svoju, 

zákernú prácu... od 27.10.2021 sme sa zaradili do 

najhoršej čiernej farby covid automatu ako okres 

Poltár. Pozitívne nakazení pribúdali každým dňom. 

 

Aj našu obec zasiahla vlna nákazy a v novembri 

sme mali prvé úmrtia. Tí, ktorých nezasiahla 

predchádzajúca vlna, táto riadne potrápila. Bola 

oveľa infekčnejšia a zákernejšia. Bojovali s ňou 

zaočkovaní aj nezaočkovaní, z nemocnice sa nám 

vrátili ľudia, ktorí ušli hrobárovi z lopaty, ale žiaľ 

niektorí nemali toľko šťastia...  

 

 

 

BREZNICKÝ BEH 

 
V októbri sa začali sprísňovať opatrenia.  

Pripravovaný Breznický beh nemohol odštartovať už 

druhý ročník... aj keď podľa slov na FB stránke 

Breznického behu už mesiac pred pretekom 

zaspávali a vstávali s behom v mysli, nakoniec sa ho 

vzdali. Zároveň ďakujú našej obci za nemalú 

finančnú pomoc a verným sponzorom za ich 

štedrosť, pretože bez nich by to nešlo. Ochotný 

a spoľahlivý team, ktorý už roky pripravuje tieto 

preteky, je vďačný aj bežcom- rodičom aj deťom, 

a verí, že ďalší ročník vynahradí tieto stratené roky 

bez behu. 

REPREZENTUJÚ NAŠU BREZNIČKU 

Kto mohol, kde sa ešte dalo, s radosťou 

reprezentoval našu Brezničku. Gratulujeme! 

           

Pani Janka Nedbalová, 18.09.2021, Sklabiná – 

Memoriál vdp. Jána Laktiša, disccipína: 

NordicWalking – 3. miesto. 
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Miroslav Nedbal, 29. 08. 2021, Malý Krtíš – Beh 

Technogym 3. ročník, disciplína: Nordic Walking 

-    3. miesto.  Zúčastnil sa všetkých ročníkov 

tohto behu a stále bol na niektorom stupni 

víťazov. Manželia nevynechajú  žiadnu príležitosť 

zúčastniť sa takýchto podujatí a spolu s Petrom 

Pagáčom st. si idú zabehnúť, kde sa dá.  

 

Náš rodák Ján Budáč ml. a Peter Budáč, si   

odbehli v Košiciah 03.10.2021,  98. ročník  

Medzinárodného maratónu mieru.  

 

  

 
 

 

 

 

 

Mgr. art. Juraj Gábor 

 získal 27. novembra 2021 cenu Nadácie Tatra 

banky za umenie v kategórii Výtvarné umenie. Bol 

jedným z troch nominovaných projektov v tejto 

kategórii. Nominácie boli verejnosti predstavené 

23.Novembra 2022 prostredníctvom konta Tatra 

banky na sociálnej sieti Facebook. 

 

 “Bolo skvelé byť nominovaný a získať hlavnú cenu  

z pomedzi tak výrazných osobností, akými sú umelec 

Radovan Čerevka a kunsthistorici Sivia Ilečková s 

Arelom Hrabušickým. V mojom prípade je to 

ohodnotením koncepcie a realizácie diela Dopĺňanie 

Sphéry ako pocty výnimočnej modernej architektúre 

Novej synagógy od svetového architekta Petra 

Behrensa. Zároveň je to ocenením otvorenosti, 

dôvery a spolupráce s tímom občianskeho združenia 

Truc sphérique, ktorý na Slovenku už viac ako 20 

rokov vytvára príležitosti na vznik výnimočných 

umeleckých diel. Súčasťou ceny od banky bola aj 

finančná odmena na podporu mojej budúcej tvorby, 

čo mi samozrejme pomôže pri nasledujúcich 

náročných umeleckých realizáciách a kontinuálnej 

kreatívnej práci…” poznamenal víťaz. 

Cena sa udeľuje už od roku 1996 a  žijúci ocenení sa 

stávajú členmi akadémie, ktorá potom nominuje 

ďalších umelcov. Gratulujeme!  
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 Aj mladá generácia skúša šťastie, či vytrvalosť, 

odvahu, silu aj svoj um a zapája sa do súťaží, 

prostredníctvom učiteľov a trénerov.   

 

Milan Sabó 

Od roku 2015 sa zúčastňuje športových podujatí pod 

teamom- MAC Redox Lučenec v behu na dlhé trate, 

beh cez prekážky aj skoky. V Trnave   3.-4. júla  sa 

uskutočnili  Majstrovstá Slovenska juniorov.  

Skok  do výšky ovládol práve Milan v novom 

osobnom rekorde – 194 cm a najvyšší stupienok 

víťazov bol jeho.  Gratulujeme! 

 

 

Nelka Zavaterníková 

 V júli jej rodičov oslovil tréner stredoslovenského 

výberu dievčat narodených v roku 2007 na základe 

jej výsledkov v TJ Baník Kalinovo, kde hrá od roku 

2018 v chlapčenskom mužstve. V auguste sa 

zúčastnila turnaja v Žarnovici v jej vekovej 

kategórii, kde reprezentovala stredoslovenský 

futbalový zväz. Momentálne je hráčkou TJ Baník 

Kalinovo v chlapčenskom tíme a od augusta je 

súčasne aj na striedavom štarte v Jupie FŠ M. 

Hamšíka v B. Bystrici v dievčenskom tíme. Počas 

zápasov si ju všimol reprezentačný tréner a vybral si 

ju do širšej nominácie SR WU 15. Spoznala nových 

ľudí a utvrdila sa v tom, že sa chce futbalu venovať i 

nađalej. Všetko má však aj negatívne stránky a 

stretla sa už, žiaľ aj s ľudskou závisťou, čo ju 

našťastie neodrádza a aj napriek tomu sa nevzdáva 

a pracuje na sebe. Držíme jej palce a veríme, že ešte 

o nej budeme počuť. 

Jakub Melicher       

  

Trénuje od septembra 2018. Jeho prvá súťaž bol 

turnaj v Poprade, minulý rok na majstrovstvách 

Slovenka, kde súťažil vo svojej váhovej kategórii v 

dvoch disciplínach a umiestnil sa na bronzovom a 

striebornom mieste. Posledný turnaj bol 04.09.2021, 

v Trnave,  obsadil tu v dvoch disciplínach 2x 

bronzové miesto. Zatiaľ  absolvoval iba 4. súťaže, 

kvôli korone. Veríme však, že to nie je posledná 

súťaž a  ďalšie víťazstvá pribudnú.   

Martina Babicová 

Do zbierky diplomov pribudli Martinke minulý rok 

dve prvenstvá v okresných súťažiach aj pochvaly  za 

úspešnú reprezentáciu ZŠ v Kalinove. Sme na ňu 

hrdí.   
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Viete ešte o niekom, kto reprezentuje našu 

Brezničku? Poskytnite informácie, aj fotku na  FB 

Breznička Breznička   a s radosťou ju uverejníme.   

MIKULÁŠSKY BALÍČEK 

Na  deti z našej obce Mikuláš nezabudol a sladkú 

odmenu priniesli pracovníčky OÚ deťom domov. Do 

ZŠ aj MŠ zavítal a detičky potešil osobne, za čo sa 

mu odmenili piesňou, básňou a úprimným 

poďakovaním.  

 

BALÍČKY PRE SENIOROV 

 

 
Krátko pred Viancami u p. starostu  na dvore 

rozvoniavali štyri kotly  kapustnice, ktoré boli 

potrebné na skompletovanie vianočných balíčkov 

pre seniorov. Do každého šlo okrem mäsa cca 

250 guliek klobásovej zmesi, tak  si trocha 

zagúľali… ale aj dobrí susedovci – Halajovci 

pomáhali. Samotné balíčky boli objednané z 

mäsiarstva. Balíček  dostal každý občan 

Brezničky nad 60 rokov a všetci zamestnanci 

obce.  Určite všetci obdarení súhlasia, že to bolo 

veľmi pekné gesto, ktoré sme prijali s veľkou 

chuťou a vďačnosťou.     

  

 

DOBRÁ NOVINA 

 
Vypočuli sme si v rozhlase zvesť Dobrej noviny a 

keďže sa trochu začali uvolňovať opatrenia, mládež 

nám koledovala pod oknami. Vytvorili aj krásne 

autentické video priamo z koledovania u rodiny 

Melicherčíkovej. Hlavnou aktérkou bola Viktorka 

Kelementová. Tento rok navštívili 37 rodín v 

Brezničke a vyzbierali 782 euro. 
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NAŠE SPEVÁČKY Z CAMPANY 

Posledné čepčenie v decembri dopadlo na výbornú. 

Svedčia o tom aj krásne usmiate speváčky z 

Campany. Už sa tešia na ďalšie. 

 

 
 

Koniec roka 

Vianoce sme strávili v kruhu svojich rodín a 

silvestrovský ohňostroj spájal ulice a srdcia 

obyvateľov aspoň na dialku. Ale konečne po 

dlhom čase sme zažili vianočnú atmosféru a biely, 

čistučký  sneh zavial  nevinný plač Jezuliatka v 

jasličkách až k nám… 

 

 

FOTKY Z HISTÓRIE OBCE - Futbalisti 

Ing. Ján Parditka poskytol obecnej kronikárke fotky. 

Určite v nich spoznáte aj svojich blízkych, ja som 

hneď spoznala môjho starkého Tibora.  
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                                                                                            OBECNÉ INFORMÁCIE ZA DRUHÝ POLROK                                 

(JÚL - DECEMBER 2021)                                                
 

 SPRACOVALA Bc. Zuzana Babicová 
 v spolupráci s obcou Breznička 

 
Fotografie zdroj: Obecný úrad, FB verejné stránky obce, súkromný archív Obecný úrad splnil informačnú povinnosť podľa zákona č.18/2018 Z. z. vo vzťahu k 

účastníkom podujatí, vo forme informačnej tabule alebo plagátu, pri vstupe do priestranstva konania akcie a informoval účastníkov o skutočnosti, že v priebehu 

akcie sa budú vyhotovovať fotografie, nahrávky a záznamy. Takisto fotky z verejných podujatí. 

Text neprešiel jazykovou úpravou. 

VYDAL OBECNÝ ÚRAD 

BREZNIČKA 

985 02 BREZNIČKA 

FEBRUÁR  2022 

 


