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Tichá noc, svätá noc!
 Všetko spí, všetko sní, 

sám len svätý bdie dôverný pár, 
stráži Dieťatko, nebeský dar. 

Sladký Ježiško spí, sní,  
nebesky ticho spí, sní.

Záchrancovia duchovných povolaní
Na budove farského úradu v Brod-
skom bola 22. októbra 2017 inšta-
lovaná pamätná doska.
Je venovaná pamiatke dvoch...

Čítajte na str. 3

10.výročie otvorenia Domu 
seniorov Brodské, n.o.
Možno si ani neuvedomujeme, akí 
sme šťastní, zdraví, plní energie a 
schopní riešiť denné problémy...

Čítajte na str. 12

Už sviatky lásky pokoja

zavítajú zas skoro k nám,

pod stromčekom ľudia postoja,

otvoria srdcia dokorán.

Nech v dome Vašom zavládne tiež

radosť, že ste spolu

keď rodina si zasadne

k štedrovečernému stolu.

Na stole ryby a iné dobroty,

dnes príde láska, vykroč jej oproti,

nepokaz nikomu ten večer sviatočný,

veď patrí každému,

je predsa vianočný
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Vianočný čas
Čas výnimočný, ale aj čas protirečení. Čas 
darčekov ale aj čas uponáhľanosti. Čas 
stresov ale aj čas zastavenia. Čas radosti 
pre jedného ale možno čas bolesti pre 
druhého. Čas pre detský smiech, ale pre 
niekoho iba čas trpkosti a osamelosti. Bolo 
by pekné, aby tento čas sa stal pre všet-
kých, pre tých, ktorí sa radujú, ale aj pre 
tých, ktorí možno smútia, krehkou a vzác-
nou kvetinou, možno jednoduchou na 
dotyk, ale nádhernou vo svojej podstate. 
Žiariacou ako mesiac na nebi za kúzelnej 
noci  a ľahučkou ako túžba v pohladení. 
Milujem Vianoce. Milujem ich atmosféru. 
Sneh a mráz, ktoré k nim neodmysliteľne 
patria. Je to čas, kedy sú k sebe ľudia 
pozornejší, kedy si navzájom viac ako ino-
kedy želajú iba samé pekné veci. Keď sú 
naše srdcia o čoraz viac bližšie, viac spo-
jené, viac prebudené, viac priateľské, viac 
usmiate... Vianoce na dedine sú možno o 
to krajšie a úžasnejšie, že obyvatelia, prí-
slušníci všetkých generácií, silnejšie cítia 
puto medzi minulým a súčasným. Medzi 
súčasným a budúcim. Majú hlboko v sebe 
odkaz predkov s ich úctou k tradíciám, k 
múdrosti starých mám a otcov, k zvyklos-
tiam  dotvárajúcim obraz najkrajších a naj-
čistejších sviatkov roka. Takto si ctím aj Vás 
všetkých občanov. Od batoliat  v kolískach 
až po starkých, ktorým možno z čela prečí-
tať všetko čím prešli. Teším sa, že uchová-
vate tradície, vštepujete úctu k vianočným 
zvyklostiam tým, ktorí budú o pár rokov 
sami zapaľovať sviečky na stromčeku, krá-
jať jabĺčko, lúskať orechy. Mám rada tento 
čas, keď zbelejú polia a aj sám človek akosi 
hľadá stopy po očiste, aby tak zmierený so 
sebou našiel sviatočný pokoj a porozume-
nie s ostatnými.
Dovoľte mi preto, aby som Vám na prahu 
Vianočných sviatkov poželala to najhre-

jivejšie ľudské teplo, symbol sviatočnej 
pohody, mieru a radosti, ktoré by Vás 
naplnilo pocitom súdržnosti voči Vašim 
blízkym i tým vzdialenejším.  Voči tým, 
ktorých poslaním  ako nepísanej koruny 
tvorstva  je múdro a s úctou sa správať 
k všetkým ostatným bytostiam , ku všet-
kému čo ich obklopuje.
Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka vyu-
žívam príležitosť, aby  som Vám všetkým 
poďakovala za spoluprácu pri riešení 
problémov obce, za aktívny podiel na  
živote obce a prispenie k jej rozvoju.
Želám Vám príjemné a pokojné prežitie 
Vianočných sviatkov v kruhu svojich blíz-
kych a v novom roku 2018 veľa zdravia a 
spokojnosti.

Anna Krídlová, 
starostka obce

Čarovné Vianoce

Tichá noc, svätá noc!
 Všetko spí, všetko sní, 

sám len svätý bdie dôverný pár, 
stráži Dieťatko, nebeský dar. 

Sladký Ježiško spí, sní, 
nebesky ticho spí, sní.

Nežnú melódiu tejto prekrásnej vianočnej 
piesne už niekoľko dní počuť v obcho-
doch, v rádiu, vo vianočnom mestečku. 
Až to pôsobí otravne, keď tie tóny na nás 
doliehajú z každej strany. Ale nedajme si 
pokaziť čaro Vianoc reklamou, komer-
ciou, zhonom, nepotrebnými nezmys-
lami. Advent a Vianoce patria k najkrajším 
rodinným sviatkom, je to čas rozjímania 
a pohody. Na Mikuláša, ktorý prichádza 
6. decembra, sa najviac tešia deti. Je to 
pamätný deň na biskupa Mikuláša z Myry, 
ktorý žil v 4. storočí a staral sa hlavne o 
deti. V predvečer si deti postavia do okien 
vyčistené čižmičky. Ráno v nich nájdu 
sladkosti, ovocie, drobné hračky. Tie ktoré 
neposlúchali, možno aj uhlie, cibuľu alebo 
varechu. 
Slovo Advent pochádza z latinčiny a zna-
mená príchod. Už štyri týždne pred Viano-
cami sa pripravujeme na príchod Ježiša 
Krista. Je to čas nádeje. Myslime na to, že 
Boh nám ukazuje svoju veľkú lásku. Jeho 
láska je taká veľká, že jeho jediný Syn ako 
dieťa prichádza na svet v Betlehemskej 
maštali. To bol Boží dar pre nás. My ho 
musíme len prijať. A na tomto základe 
môžeme sláviť Vianoce.
Deti rátajú dni do Vianoc na adventnom 
kalendári. Aby im čas rýchlejšie ubehol, 

každý deň otvoria jedno okienko so slad-
kosťou. V mnohých rodinách leží na stole 
ozdobený, zelený adventný veniec so 
štyrmi sviečkami. Každú nedeľu sa zapáli 
jedna nová sviečka. Keď sa rozhoria všetky 
štyri, skoro budú Vianoce. Stalo sa už pek-
ným zvykom, že na Štedrý deň naši skauti 
navštívia každý dom a prinesú svetlo z 
Betlehema, z miesta narodenia Ježiška. 
Príbytky sú slávnostne vyzdobené zele-
nou čečinou, všade cítiť vôňu vanilky a 
medovníkov, vianočný stromček je plný 
ozdôb, na stole žiari sviečka s betlehem-
ským svetlom. Konečne už opadol zhon, 
práca, naháňanie sa. Konečne sa zišla celá 
rodina pri prestretom stole. Pod obru-
som nechýba minca, to aby budúci rok 
bol bohatý, prípadne reťaz okolo stola, 
aby rodina držala spolu. Spomienka patrí 
aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Po 
celodennom pôste a po spoločnej mod-
litbe sa môže začať štedrovečerná hostina. 
V našom okolí je to šošovicová, rybacia 
alebo kapustová polievka, tradičná ryba 
so zemiakovým šalátom, rôzne druhy ovo-
cia. Typickými vianočnými sladkosťami 
sú oblátky s medom a cesnakom. Niekde 
nechýbajú pupáky posypané makom 
a preliate cukrovou vodou. Pod strom-
čekom sú uložené vianočné darčeky. Pri 
ich rozbaľovaní sú najnedočkavejšie malé 
deti. Veľká je ich radosť nad novými hrač-
kami, ich žiariace očká zatienia aj trblie-
tanie vianočných ozdôb. Blíži sa polnoc 
a rodiny odchádzajú na svätú omšu. V 
chráme si pripomenú narodenie Ježiška. 
Prvý sviatok vianočný tiež začína slávnost-
nou svätou omšou. Tento deň patrí rodine. 
Na druhý sviatok vianočný, na Štefana, sa 
navštevujú príbuzní, priatelia a známi. Pra-
jeme Vám, aby ste prežili hlavne pokojné 
vianočné sviatky, pohodu a zdravie v 
kruhu rodiny a blízkych. Nenechajme si ich 
pokaziť zhonom, nervozitou, námahou, 
všade prítomnou reklamou, komerciou. Aj 
keď sa v domácnosti nebude všetko ligo-
tať čistotou, majme hlavne čistú dušu. Aj 
keď sa štedrovečerný stôl nebude prehý-
bať exotickými dobrotami, dajme si pozor 
na svoje zdravie. Aj keď pod stromčekom 
nebudú tie najdrahšie dary, hlavne že sú 
dávané z lásky. Ceňme si to, že si na nás 
niekto spomenul. Pretože ježiško chce 
každému priniesť nádej a pomoc, len mu 
otvorme naše srdcia.
Požehnané a pokojné vianočné sviatky a 
šťastlivý krok do nového roku.
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Vianočná „hymna“ 
takmer v každej reči

Tichá noc, svätá noc. Pieseň piesní. Už jej 
nadpis je veľavravný a významný. Nád-
herná pieseň, ktorá bola dodnes preložená 
do viac ako 73 jazykov veriacich na celom 
svete, začala svoju púť v Rakúsku na Via-
noce 1818. Možno Vás zaujme jej vznik a 
história, takže Vás pozývame na výlet k jej 
koreňom. Historické pramene hovoria, že 
pomocný kňaz v kostole svätého Mikuláša 
v dedin¬ke Oberndorf pri meste Salzburg, 
kaplan Jozef Mohr napísal pekný vianočný 
text, ktorý chcel dať zhudobniť. Spome-
nul si na svojho priateľa Franza Xavera 
Grubera, učiteľa v susednej dedine, ktorý 
bol súčasne i organistom v tom istom kos-
tole, aby k textu zložil hudbu. Kedy to bolo? 
24. decembra 1818. Ojedinelá požiadavka. 
O to náročnejšia, že pieseň mala znieť v 
ten istý deň, teda na polnočnej omši. Táto 
nevšedná požiadavka, i keď náročná, mala 
svoje opodstatnenie. V období, keď sa 
táto pieseň tvorila, sa v chráme sv. Miku-
láša uskutočňovala rekonštrukcia organa, 
ktorý bol pokazený. Jedna z legiend 
hovorí, že vinníkom tejto prekérnej situá-
cie nebol nikto iný, ako celá kostolná koló-
nia myší, ktorá si urobila slávnostnú pred-
vianočnú večeru z mechov organu. Čo je 
však podstatné, učiteľ a hudobník Gruber, 
hlboko dojatý textom ako nádherným 
posolstvom pokoja a lásky, skomponoval 
za necelú hodinku nesmrteľnú melódiu. 
A tak o polnoci zaznela ich spoločná pie-
seň pre dva sólové hlasy so sprievodom 
detského zboru a gitary. Táto skromná 
premiéra spievaná kňazom Mohrom a 
učiteľom Gruberom predznamenala zro-
denej piesni nevídaný úspech. Pokazený 
organ (alebo možno pestrý jedálniček 
kostolných myší) dopomohol k tomu, že 
sa pieseň začala rýchlo šíriť aj do ďalších 
miest a končín sveta. O to sa postaral stavi-
teľ organov zo Zillertaiu, ktorý prišiel poka-
zený organ opraviť. Na polnočnej omši si 
vypočul neznámu Tichú noc..., ktorá sa mu 
veľmi zapáčila. Vyžiadal si notový záznam 
a pieseň nacvičil s dvomi tirolskými rodi-
nami Rainerovcov a Strasserovcov, ktorí 
šírili pieseň po celom Nemecku. Aj preto 
jej krásna melódia zaznela už v roku 1832 
na slávnostnom koncerte v Lipsku a v roku 
1839 aj v New Yorku. Neskôr, koncom 19. 
storočia, zásluhou kresťanských misioná-
rov znela pieseň už na všetkých kontinen-
toch.
A tak, pôvodne rakúska Tichá noc, svätá 
noc, je dnes majetkom kresťanov na celej 
zemeguli. Každoročne nadobúda priam 

liturgickú funkciu v obyčajoch vianoč-
ného večera a patrí k sviatočnej atmosfére 
Vianoc v celom kresťanskom svete.

Záchrancovia  
duchovných povolaní

Na budove farského úradu v Brod-
skom bola 22. októbra 2017 inštalovaná 
pamätná doska.
Je venovaná pamiatke dvoch vzácnych 
osobností.
Prvá časť:  Bl Titus Zeman, nar.4.1.1915 
zom.8.1.1969 salezián, kňaz, mučeník za 
duchovné povolania. Pri príležitosti jeho 
blahorečenia.
Doska pripomína okoloidúcim smutné 
obdobie nášho národa. Osudy ľudí, ktorí 
pre svoju vieru boli ochotní trpieť a aj 
položiť život. V dobe zákazov viery, kňaz-
ských povolaní a rušenia kláštorov sa 
začal formovať odboj. Režimu nepohodlní 
kňazi aj laici začali odchádzať ilegálne do 
zahraničia. Vtedy prišiel do Brodského za 
pánom farárom Františkom Revesom don 
Titus Zeman, aby sa poradili o vhodnom 
mieste – brode, kadiaľ by  mohli prevádzať 
bohoslovcov do Rakúska. Titus Zeman na 
základe získaných informácií zorganizoval 
tri výpravy, z ktorých dve boli úspešné. 
Počas tretej výpravy prechod skompliko-
vala rozvodnená rieka Morava. Účastníci 
nedokázali včas prejsť a tam ich zaistila
pohraničná stráž. Väčšina z nich skončila 
vo vezení Medzi účastníkmi tejto výpravy 
bol aj Titus Zeman. O jeho ďalšom osude 
sme sa viac dozvedeli pri príležitosti jeho 
blahorečenia.  
Druhá časť:   František Reves, kňaz, farár 
v Brodskom, pápežský prelát a misionár 
Slovákov vo Francúzsku. Pri príležitosti 20. 
výročia jeho úmrtia.       
V Brodskom pôsobil v päťdesiatych rokoch 
20. storočia. Práve v tej dobe dal  vtedajší 
režim pozatvárať kláštory a semináre.
Mnohí postihnutí, ktorí s rozhodnutím 
komunistickej strany nesúhlasili, nevideli 
iné východisko, ako utiecť z vlasti. Začali 
sa organizovať ilegálne odchody. Skupina 
dobrovoľníkov, ktorá sa podujala pomá-
hať prenasledovaným kňazom a klerikom 
si vybrala
 prechod cez rieku Moravu do Rakúska. V 
takejto oblasti sa nachádza aj Brodské a 
práve tu 
slúžil ako kňaz od konca októbra 1949 vdp 
František Reves. Jeden s tých, ktorý s reži-
mom nesúhlasil. Zapojil sa do ilegálneho 
hnutia a stal sa jeho hlavným organizá-
torom. Mal veľa známych, stretával sa s 

ľuďmi, ktorí odchody do emigrácie orga-
nizovali po celom Slovensku. Keď režim 
pritvrdil a začal prenasledovať aj inú časť 
obyvateľstva, začali sa tvoriť výpravy, 
v ktorých už neboli len kňazi a rehoľníci, 
ale aj lekári, profesori, spisovatelia a veľa 
ďalších laikov, ktorí sa znepáčili režimu. 
Po uskutočnení tých troch veľkých výprav, 
z ktorých posledná bola tragická, pomo-
hol František Reves ešte niekoľkým sku-
pinám. Spolu v nich bolo asi sto ľudí. Keď 
bol naňho vydaný zatykač, rozhodol sa 
tiež  sám odísť. Štátnej bezpečnosti sa ho 
nepodarilo zatknúť. Priatelia ho varovali a 
poskytli mu úkryt. Odišiel asi v dvadsať-
člennej výprave 29. apríla 1952. Nechcel 
už ďalej ohrozovať tých, u ktorých sa skrý-
val a ktorí mu pomáhali.
Vo svojich spomienkach uvádza, že keď 
mu bolo na biskupskom úrade v októbri 
1949 oznámené, že má ísť na faru do Brod-
ského, zároveň ho varovali, že je to obec, v 
ktorej žije
veľa prívržencov súčasného režimu.
Za dobu, čo v Brodskom pôsobil zistil, že 
sú tu aj takí, ktorí chcú s nim spolupraco-
vať,
pomáhať mu a byť jeho priatelia. Počas 
jeho emigrácie sa  o ňom v rodinách, 
ktoré boli s nim v kontakte, rozprávalo len 
potichu. Bol zanietený fotograf. Priateľom 
zostali na pamiatku fotografie, ktoré pre 
nich urobil, alebo na ktorých bol s nimi aj 
on. / Tiež mám doma jednu
takú fotografiu /  V povedomí občanov 
ostal. Keď v máji roku 1991 navštívil  Slo-
vensko, slúžil sv. omšu aj v Brodskom. Po 
príhovore mu tlieskal celý kostol.    

Relikvia Bl. Titusa Zemana
Po ukončení procesu blahorečenia Titusa 
Zemana  bola možnosť získať jeho relikviu.

Pokračovanie na str. 4
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Pokračovanie na str. 5

O túto poctu pre našu farnosť požiadal aj 
náš vdp. Peter Krajčík. Jeho žiadosť bola 
splnená.
Relikvia bola privezená a slávnostne inšta-
lovaná na čestnom mieste v kostole sv. Ant
ona                                                                                                                                                                         
Pustovníka pri sv. omši v nedeľu 22. 
októbra 2017. Sv. omšu slúžil a relikviu na 
čestné
miesto uložil pomocný biskup Bratislav-
skej arcidiecézy Jozef Halko.
Po sv. omši bola odhalená spomínaná 
pamätná doska na budove fary.

Marcela Antálková

Dôležitý oznam 
pre všetkých  
Záhorákov

Oznamujeme čitateľom, že znova  vyšiel  
Záhorácky slovník od nášho rodáka pána 
Konštantína Palkoviča. O jeho druhé vyda-
nie sa zaslúžilo mesto Malacky. K názvu 
pridali FRIŠKOKURZ ZÁHORÁČTINY. Zakú-
piť si ho môžete v mestskom centre kul-
túry na ul. Oslobodenia v Malackách. Pod-
pis:  nezapomeň svojej reči.

Srdečné  
poďakovanie
Aj touto cestou sa chceme srdečne poďa-
kovať nášmu  dôstojnému pánu farárovi 
za to, čo pre našu farnosť urobil počas 
svojho pôsobenia v rokov 2007 -2016.  V 

lete sa nás vdp. Peter Krajčík dožil význam-
ného jubilea 70 rokov. 
Keď pred 11 rokmi prišiel do Brodského a 
videl zanedbanú farskú budovu, do kto-
rej sa mal nasťahovať začal konať. Urobil 
prípravy na jej rekonštrukciu od strechy 
až po podlahu. Všetko prešlo dôkladnou 
výmenou. Len čo skončili práce na farskej 
budove,  začalo sa pracovať v kostole a to 
od podlahy. V apríli 2012 už remeselníci 
pracovali na zavedení nového ústredného 
kúrenia a pokračovali inštaláciou celého 
elektrického vedenia. Nakoľko na sep-
tember bola naplánovaná birmovka, bolo 
treba kostol  vyčistiť a položiť lavice .Po 
novom roku mohli práce pokračovať. Naj-
prv však v deň pred sviatkom Troch kráľov 
5.1.2013 pán dekan  Roman Stachovič  
zrekonštruovanú faru posvätil. Slávnosti 
sa zúčastnili aj mnohí farníci. Už v janu-
ári 2013 začali v kostole stavať lešenie a 
práce pokračovali. Maliari najprv vyčistili a 
opravili maľby na klenbe kostola a potom 
znova vymaľovali bočné steny. Pred veľko-
nočnými sviatkami už kostol  voňal novo-
tou  a po pár mesiacoch presne 8.mája 
2013 sme mali vo farnosti ďalšiu slávnosť. 
Po skončení všetkých prác prišiel kostol 
sv. Antona Pustovníka posvätiť jeho emi-
nencia Mons. ICDr. Arcibiskup Stanislav 
Zvolenský Phd.  Slávnostnej sv. omše sa 
zúčastnil  aj Skalický pán dekan  Roman 
Stachovič a kňazi celého dekanátu.
Nášmu pánovi farárovi  ležal na srdci aj 
ďalší skvost nášho kostola. Bol to organ. 
Jeden z najstarších v širokom okolí, posta-
vený v roku 1898, už dobre neznel , mal 
porušené niektoré píšťaly a aj mechy boli 
stvrdnuté. Počas rozoberania jednotlivých 
častí hudobného nástroja sa vynárali ďal-
šie poškodené miesta.  Oprava sa predĺžila 
a  do Vianoc roku 2014 bola dokončená.  
Pri tejto príležitosti sa konal v kostole Via-
nočný koncert. Účinkovali miestny  spe-
váci, hudobníci , recitátori , organista  a 

tiež pozvaní hostia. 
V roku 2016  navrhol občanom  pán farár 
ešte vyčistenie a obnovu zvonov. Vieme, 
že do veže farského kostola boli inštalo-
vané v roku 1948. Za takmer 70 rokov už 
boli zanesené nečistotou a bolo ich treba 
pracne vyčistiť. Po odstránení nečistôt 
boli pracovníci odmenený pohľadom na 
krásnu ornamentovú reliéfnu výzdobu 
po hornom a dolnom obvode každého 
zvona.  Na jenom fotografickom zábere 
je zreteľne vidieť nápis umiestnený medzi 
ornamentmi, znie takto:  Mária zachráň 
vieru a národ náš slovenský.
Srdečnú vďaku vyslovujeme nášmu  
pánovi farárovi, vážime si jeho veľké úsi-
lie , ktoré na všetky rekonštrukcie vynalo-
žil, prajeme mu veľa  božích milostí, aby 
mu dal náš Pán zdravie a silu do ďalšieho 
života a aby sa splnilo želanie našich pred-
kov , ktoré je vyrazené na jednom zo zvo-
nov.

Marcela Antálková,  
Anna Krídlová

Folklórna skupina 
BROČANÉ

Naša skupina začína so svojimi vystúpe-
niami vo fašiangovom období.
„Fašank“ bol tento rok krátky. Hneď na 
začiatku v prvú februárovú nedeľu členo-
via skupiny tancovali a spievali na zábave 
v Dubovciach,  Na ďalšiu nedeľu sme v 
miestnom kultúrnom dome pripomenuli 
Brodčanom, ako to bolo, keď sa sušilo 
seno, hlavne, keď hodne pršalo, liala 
Morava, seno sa muselo z vody „ uchýtat“ 
a dosúšať na záhumní alebo vprostred 
dediny. 
V programe bolo uvedených osem piesní 
o Morave, bročanských lúkach a o sene. 
Ďalšie pásmo boli Dožinky. V tom pásme 
zazneli zabudnuté, alebo len málo známe 
žatevné piesne a piesne, ktoré sa spie-
vali pri odovzdávaní dožinkového venca. 
Obradné tance ako napríklad Šátečkový. 
Posledné bolo pásmo Hody. Aj keď sa 
hody slávia aj teraz, vytratila sa z nich 
veselá spontánna radosť, ktorá bola súčas-
ťou zábav.
O dva týždne sme fašiangy ukončili sprie-
vodom a pochovávaním basy. Počasie 
nám prialo, aj naši priaznivci nám priali. Na 
naše veľké potešenie ich máme stále dosť. 
Na zábavu sa zišla plná sála, nechýbali ani 
mladí. Ďakujeme, veľmi nás to teší.

Dokončenie zo str. 3
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Pokračovanie na str. 6

Dokončenie zo str. 4

V marci sme boli v Letničí na prehliadke 
folklórnych súborov.
Na Veľkonočný pondelok sme sa pokúsili 
o obnovu Šibačkovej zábavy, no nemala 
úspech. Na predveľkonočné zvyky si v 

Brodskom už ani najstaršia generácia 
veľmi nepamätá. Zato však v okolitých 
dedinách na Záhorí aj na Moravskej strane 
sa zvyky stále udržiavajú. My ich máme v 
detskom programe. V apríli sme vystupo-
vali  na niekoľkých prehliadkach spevác-
kych skupín. V Lanžhote sme predstavili 
Svadobné piesne a zvyky pred čepčením. 
V Malackách, kde sa predstavovali obce 
z regiónu Záhorie, Piesne z Brodského, 

V ďalšej dedine na Morave, v Hroznovej 
Lhote, sme boli na prehliadke ako hostia 
zo vzdialeného regiónu. Predstavili sme sa 
charakteristickým koncovým frázovaním v 

pesničkách o Brodskom a jeho chotári.
Pre poľnohospodársky podnik v Senici 
sme vystupovali s pásmom „Dožinky“.
V mesiaci júli sme v  Brodskom vystupovali 
na tradičnom jarmoku. Na jeseň sa konala 
Regionálna súťaž dedinských folklórnych 
skupín „ Nositelia tradícií“.  S pásmom „ Jak 

sa Brodskem uchýtauo  seno“  sme postú-
pili na do krajskej súťaže. Ešte nás čaká 
vystúpenie pre dôchodcov v Brodskom 
Zvyky na Štedrý večer  a posledné bude v 
Bratislave, a to Priadky spojené so zvykmi 
Od Kataríny do Vianoc a Zvyky na Štedrý 
večer.
Teší nás, že môžeme naše piesne a zvyky 
predstaviť aj vo vzdialenejších regiónoch..
Ďakujem všetkým účinkujúcim a želám im 
veľa zdravia a elánu do ďalšieho roka.
Ďakujeme aj za podporu vedeniu obce a 
starostke pani Anne Krídlovej                                                       

Vedúca súboru Marcela Atálková

Rok na dedine

Naša krajina je mimoriadne bohatou kraji-
nou na ľudové zvyky 
a tradície. Čo dedina to iné zvyky. Aj naša 
obec prispieva do kultúrneho dedičstva 
svojimi zvykmi a tradíciami. A preto našim 
cieľom je zachovávať tieto zvyky a tradí-
cie, čo nám tu naši predkovia zanechali, 
pretože dnešná mládež a deti poznajú z 
toho  len veľmi málo .  Tieto zvyky  zostali 
iba v piesňach a tancoch  a pripomínajú 
nám  to len vystúpenia folklórnych súbo-
rov.  Pre nás je veľmi dôležité aby  sme na 
tieto zvyky a tradície nezabúdali a naďalej 
zachovávali pre ďalšie generácie. Aj pre to, 
že sú súčasťou kultúry nášho národa.
Dňa  29.1.2017 naša obec v spolupráci s 

folklórnym súborom Bročan pod vedením 
pani Marcely Antálkovej pripravila  v rámci 
cyklu ROK NA DEDINE program v kultúr-
nom dome,  ako počas roka prebiehali 
jednotlivé zvyky a tradície., ako zber sena, 
hody a dožinky. V prestávkach  vystúpení 
prítomných na počúvanie a tanec  obve-
seľovala cimbálová muzika  Hudci z Pod-
luží, a ako sprievodný program sa predsta-
vil pán Tureček s ochutnávkou vína. Určite 
všetci prítomní zažili krásny kultúrny záži-
tok.

Anna Krídlová

Únia žien Slovenka  
organizácia Brodské  
Blíži sa koniec roka a je treba urobiť bilan-
ciu akcií, ktoré si naša organizácia naplá-
novala a usporiadala, alebo na ktorých 
sme sa zúčastnili v spolupráci s ostatnými 
organizáciami.
I tento rok sme začali v mesiaci február 
rozšírenou výborovou schôdzou za účasti 
ako členiek výboru, tak i desiatkárok. Na 
tejto schôdzi sme si načrtli predbežný 
plán akcií na rok 2017.
Pri príležitosti MDŽ sa v mesiaci marci 
uskutočnila slávnostná výročná členská 
schôdza. V júni sme v spolupráci s členmi 
športovej skupiny Crossfitaci, pod vede-
ním pána Adama Michalovského, zorga-
nizovali športový deň detí pod názvom 
„Čarodejky s deťmi“. Veľa detí prišlo na 
túto akciu v čarodejníckom prestrojení. Na 
tomto podujatí si deti zasúťažili, zašpor-
tovali, opiekli nad ohníkom špekáčiky a 
každý súťažiaci obdržal sladkosť a malý 
darček. Myslím že sa akcia vydarila a deti 
odchádzali spokojné.
Taktiež sme tak ako každý rok deťom MŠ, 
ktoré od septembra nastúpili do ZŠ, odo-
vzdali malé darčeky a zaželali sme im veľa 
úspechov v ich novom školskom živote.
Naše členky sa spoločne s členmi ďalších 
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organizácií aktívne zapojili pri súťažiach 
detí v deň konania Brodčanského jar-
moku, ktoré zorganizovali poslanci obce. 
Aj v tomto prípade každé zúčastnené 
dieťa obdržalo sladkú odmenu za aktívnu 
účasť v športových aktivitách. 
V septembri nás reprezentovala pani Smá-

ková Adriana a jej manžel Radim v súťaži 
vo varení guláša, ktorú organizovala Jed-
nota dôchodcov. Naše členky sa zúčastnili 
aj na výstave ovocia, zeleniny, kvetinových 
aranžmá a ochutnávky výrobkov z ovo-
cia a zeleniny. Vďaka patrí všetkým, ktorí 
sa na výstave svojimi výpestkami, výrob-
kami a aranžovaním kvetín zúčastnili. 
Túto výstavu každoročne organizuje Zväz 
záhradkárov.
V novembri sa uskutoční „Retro katarín-

ska zábava“ a v decembri posedenie pod 
jedličkou pre starších občanov našej obce 
nad 70 rokov.
Výborové schôdze našej organizácie sa 
uskutočnili podľa potreby a situácie. Člen-
kám sú pri významných životných jubile-
ách zaslané blahoželania, aktívnym člen-
kám je odovzdaný malý darček. Zomrelé 
členky si uctíme zažatím sviece na hrobe.
Dovoľte mi, aby som touto cestou poďa-
kovala starostke obce pani Anne Krídlovej 
za jej podporu pri organizovaní našich 
akcií. Poďakovanie taktiež patrí všetkým, 
ktorí sa podieľajú na príprave, organizo-
vaní a priebehu týchto akcií, vrátane čle-
niek výboru.
Občanom našej obce v mene celého 
výboru prajem príjemné prežitie blížiacich 
sa sviatkov vianočných, do nového roku 
veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.
 

Ludmila Polčinová, 
predsedkyňa ÚŽS

Prešiel ďalší rok 
aj my Vám chceme podať informácie o 
našej činnosti za rok 2017.
K 31.12.2017. evidujeme 370. členov. 
Našou stálou a trvalou úlohou je dopĺňať 
a omladzovať našu členskú základňu o 
mladodôchodcov,  ktorý by mali byt pre 
nás inšpiráciou pre našu činnosť.
Tak ako každý rok prvý pondelok v Novom 
roku, privítame spolu s našimi dôverníč-
kami a  spolu s nimi sme pripravili plán 
práce na  rok 2017. Našou snahou pre 
našich členov je pripraviť akcie o ktoré 
majú záujem. Teda to je aj naším cieľom, 
aby sa z tej veľkej masy ľudí niektorý 
zúčastnili tej ktorej akcie. Tak Vás poinfor-
mujem o našej práci za rok 2017. 6. feb-
ruára sme zabezpečili v klube ukážku pro-
cedúr na rôzne zdravotné problémy.19. 
februára sa konala VČS za účasti 130 čle-
nov s chutným občerstvením. Od 3.3. do 
7.3.2017 prebiehal zber obnoseného šat-
stva a vecí do domácností. 3. marca sme 
boli v DPOH na komédii  JOB INTERWIEWS. 
10. apríla sa naše členky zapojili do pred-
veľkonočného upratovania nášho kostola. 
Na 1. mája sme pripravili zájazd na záhrad-
kársku výstavu do Kroměříža. 8. mája  na 
vyhlásený rok sv. Martina sa naše členky 
zúčastnili púte do Domu sv. Martina v Bra-
tislave. 15. mája sme si v klube pripome-
nuli sviatok Dna matiek.
10.júna  bol cyklistický výlet do Adamova 
na splavovanie rieky Moravy. V letných 
mesiacoch jún-júl našich 14 členov vyu-
žilo ponuku RLP v destináciách, Trenčian-
ske Teplice, Lúčky a Číž, ktoré sú s 50 € 
štátnou dotáciou. 14. júna sme odpreva-
dili dôstojného pána farára Petra Kučeru 
na poslednej ceste v Hlohovci, ktorý u nás 
pôsobil  v rokoch 1993 až 1997. 24. júna 
sme boli na term. kúpalisku v maďarskom 
Lipóte, táto destinácia je u našich členov 
obľúbená. 5. júla vystupovala TV-Šláger 
na Myjave, kde sme sa tiež zúčastnili a 
bolo to k spokojnosti účastníkov. 22. júla 
sme navštívili term. kúp. v Podhájskej. K 
dobrej nálade prispelo aj pekné počasie. 
Aby sme si naše zdravie dobre utužili, tak 
sme sa ešte 25. augusta vybrali do Čalova. 
30. augusta sme na pozvanie primátora 
mesta Gbely boli splavovať rieku Moravu. 
3. septembra sme spolu s OÚ zabezpečili 
návštevu v Hospodě u Bartošú v Lanžhote, 
kde hosťovala dych hudba Záhorienka, 
z príležitosti jej 30 výročia. 23.septem-
bra patril už 2. ročníku súťaže vo varení 

gulášu. O prvenstvo zápolilo 10 družstiev. 
I napriek nie vydarenému počasiu bola 
atmosféra k našej spokojnosti, čo podtrhla 
aj hudba, ktorá k takejto akcii patrí. 

8. októbra bola slávnostná členská schô-
dza, ktorú pripravil OÚ z príležitosti 
októbra, spolu s jubilantmi boli pozvaní 
aj jubilujúci manželia. Bolo chutné občer-
stvenie a tak sa všetci zabávali pri hudbe 
do večerných hodín. 14. októbra sme sa 
vybrali na pút do Mariánky. A v tomto 
mesiaci naše desiatkárky navštevujú 
našich imobilných členov s balíčkom slad-
kostí.
15. novembra patril tiež kultúre. Boli sme 
v Bratislave v divadle NS na muzíkáli 
MAMMA MIA. Bol to úžasný - kultúrny záži-
tok. Zúčastňujeme sa na  všetkých obec-
ných podujatiach a nebolo tomu inak ani 
na spomienke sv. Mikuláša, ktorého si pri-
pomíname aj našom klube, kedy prítomní 
členovia dostanú sladkosť. Milí spoluob-
čania, ja Vám želám dobré zdravie, krásne, 
pokojné vianočne sviatky a v Novom roku 
mnoho úspechov.

Predsedníčka JDS
Rybárova Valéria

Slávnostné otvo-
renie nájomných 
bytov

Dňa 26.10.2017 sa v našej obci uskutoč-
nilo slávnostné odovzdávanie novopo-
stavenej bytovky pre šesť mladých rodín 
za účasti zástupcov Ministerstva dopravy, 
výstavby s regionálneho rozvoja SR pani 
Ing. Moravskej, zástupcov Štátneho fondu 
rozvoja bývania SR pani PhDr. Kristýna Sta-
rosta a Ing. Tomáš Lamprecht, podpred-
seda TTSK a primátora mesta Holíč pán 
PhDr. Zdenko Čambal, prednostka Okres-
ného úradu Skalica pani JUDr. Viera Kuče-
rová,zástupcov Okresného úradu Trnava – 
odbor bytovej politiky Ing. Uváčková a Ing. 
Chynoranská a zástupcov stavebnej firmy 

Dokončenie zo str. 5

Pokračovanie na str. 7
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IC Holding. s.r.o Trnava.
Vo svojom príhovore som skonštatovala, 
že nie veľkosť stavby, ale veľkosť preko-

naných prekážok prezrádza pravdu o jej 
význame, čím som chcela vyzdvihnúť 
kvalitnú prácu všetkých čo sa na zrode 
tejto bytovky podieľali. V priebehu rokov 
2016 až 2017 sa zrealizoval tento pro-
jekt výstavby s tým, aby sme zabezpečili 
zlepšenie kvality a dostupnosti bývania 
v našej obci, predovšetkým pre mladé 
rodiny .Výstavba bytovky vyžadovala nie-
len dostatok času ale aj peňazí. Samotná 
obec by takúto finančnú záťaž len veľmi 
ťažko zvládla a preto sme požiadali o 
pomoc. Získali sme nenávratnú dotáciu 
z ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR vo výške 116 340 a tiež úver zo 
štátneho fondu rozvoja bývania v sume 
191 720 Eur za čo patrí veľká vďaka pri 
zabezpečení týchto finančných prostried-
kov. Zvlášť chcem poďakovať pracovní-
kom na ministerstve, štátnom fonde a 
okresnom úrade Trnava za ich ústretovosť, 
odbornosť a ochotu pomôcť. V polovici 
roku 2017 sa uskutočnila kolaudácia za 
prítomnosti jednotlivých dotknutých 
orgánov štátnej správy a organizácií, ktorí 
sa vyjadrovali k stavebnému povoleniu. 
Som rada že svorne skonštatovali, že pri 
kolaudačnom konaní nebola zistená ani 
jedna závada, ktorá by bránila k vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 
13.7.2017 a už nič nebráni aby sa mohli 
nájomníci nasťahovať do nových bytov. 
Stavba bola dokončená a odovzdaná obci 
v súlade s harmonogramom prác uzavre-
tých v zmluve. Program spestrili deti pod 

vedením pani Marcely Antálkovej z fol-
klórneho súboru Brodčánek svojím milým 
vystúpením. Na záver môjho príspevku 
by som vyslovila poďakovanie všetkým , 
ktorí sa akýmkoľvek podielom zúčastnili 
na úspešnej realizácii výstavby nájomných 
bytov. Na základe veľkého počtu žiadostí 
o pridelenie nájomného obecného bytu 
je predpoklad, že obecné zastupiteľstvo 
prehodnotí možnosť výstavby ďalších 
nájomných bytov v našej obci. Želám aby 
sa pozitívna energia, ktorú všetci zaintere-
sovaní vložili do stavby toho domu pre-
menila na šťastie, radosť ,lásku, spokojnosť 
a pohodu jeho budúcich obyvateľov a 
zároveň im želám príjemné bývanie zalo-
žené na korektných a medziľudských vzťa-
hov.

Anna Krídlová, 
starostka obce

Rekonštrukcia 
školskej jedálne

Dokončenie zo str. 6
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Október mesiac 
úcty k starším

Stalo sa už tradíciou, že si každoročne v 
októbri uctievame starších spoluobča-
nov. Aj tento rok sme nezabudli a uctili 
sme si našich seniorov dňa 8.10.2017. Na 
prejav úcty nestačí len 1. Október Svetový 
deň seniorov a následne celý október ako 
mesiac úcty k starším, kedy si pripomí-
name zásluhy starších spoluobčanov o 
náš dnešok. Úctu treba prejavovať počas 
celého roka. Nájdime si čas, vľúdne slovo, 
úsmev pre starších neustále, nielen počas 
októbra. Nezabúdajme, že každému z nás 
pribúdajú roky. Neúprosne a neomylne 
ich prideľuje čas zo svojho náručia nám 
všetkým. Starnutie prichádza pomaly,ne-
nápadne. Tak ako sa pominú letné dni, 
a znenazdania prichádza jeseň a my len 
hľadíme, čo sa to v prírode deje. Nedá 
sa tomu vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni 
života a v spomienkach sa obzerá do 
minulosti. A spomienky sú pestré ako tá 
príroda na jeseň. Hýri najkrajšími farbami, 
pomaly sa vytráca zeleň a nahrádza ju 
obyčajná šedá. Tak aj v spomienkach sa 
nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne 
až smutné obdobia. Ceníme si vaše skú-
senosti, životné múdrosti, vážime si vlasy 
postriebrené šedinami, teplo v srdci . 
Krásu a pôvab vášmu životu dodávajú 
jedinečné okamihy šťastia, ktoré prežívate 
spolu so svojimi najbližšími, pretože každý 
z Vás je milovaný a každý z Vás je potrebný. 
Aj keď sa niekedy na oblohe Vášho života 
rozprestrú husté mraky, majte na pamäti, 
že za nimi sa ukrýva žiarivé slnko. Ďakujme 
aj za tie najjednoduchšie veci v živote – 
osudu, ľudom naokolo.
Želáme si, aby všetky dni Vášho života boli 
naplnené zdravím, šťastím a spokojnos-
ťou.

Stáť pri sebe  
v dobrom i zlom

Viac ako pol storočia kráčať bok po boku 
cestou života s človekom, ktorému ste 
povedali svoje ÁNO je dar. Je to osud, 
šťastie ale i veľké umenie, ktoré zvlášť v 
dnešnej dobe, charakteristickej rýchlymi 
a povrchnými vzťahmi, nadobúda nový 
význam. Trinásť manželských párov z našej 
obce to dokázalo. Pred 50, rokmi zasvä-
tili život jeden druhému, a dnes zbierajú 
plody svojej lásky v podobe vzájomnej 
blízkosti a opory manželia:Ladislav a Rozá-
lia Antálkovi. Bok po boku stoja manželia, 
ktorý sa dožili 55 rokov spoločného života: 
Ferdinand a Valéria Trubirohoví, Štefan a 
Valéria Švecoví, Anton a Anna Čulenoví, 
Bohumil a Helena Prušanskí. Vernosť a 
lásku pred 60 rokmi si sľúbili manželia Šte-
fan a Helena Hnátovičoví, Jozef a Ludmila 
Puškáčoví, Konštantín a Hedviga Laníkoví.
Pred 61 rokmi si povedali svoje áno man-
želia Kartol a Anna Škuliboví, Jozef a Joze-
fína Šimkoví, František a Mária Perneckí. 
65 rokov stoja pri sebe v dobrom i zlom a 
spolu prekonávajú aj ťažšie chvíle manže-
lia Kliment a Štefánia Hačundoví a nesku-
točných 66 rokov stoja v láske pri sebe 
manželia Konštantín a Mária Bartaloví. Pra-
jem ešte veľa spoločných chvíľ. Najstarší 
občania našej obce sú zo žien pani Mária 
Jakubcová 96 rokov a z mužov pán Ignác 
Neoveský 93 rokov a pán Oldrich Papá-
nek 93 rokov. Pri tejto príležitosti chcem 
vyjadriť úprimnú radosť, že sa dožili tohto 
krásneho veku. Srdečne blahoželáme a 
určite všetci dobre vieme, že milovať život 
je krásne ale milovať tých, ktorým osud 
vtisol znak staroby, potrebuje ľudí úprim-
ného srdca.

Anna Kridlova

Výstava ovocia 
a zeleniny

V nedeľu 1.októbra 2017 sa v miestnom 
kultúrnom dome konala výstava ovocia, 
zeleniny a kvetov. Súčasťou výstavy bola 
prehliadka pokrmov, pripravených z ovo-
cia alebo zeleniny, spojená s ochutnáv-
kou. Žiaci 6. ročníka ZŠ spestrili výstavu 
tekvicami vyzdobenými kvetmi, prútím, 
drevenou kôrou, gaštanmi a lístím. Spolu 
vytvorili košík, vozík, smajlík, kočík a tragač. 
Zorganizovali aj výstavu výtvarných prác 
so záhradkárskou tematiku.

Na výstave sa zúčastnilo 26 vystavovate-
ľov, ktorí vystavovali 170 vzoriek. Na pre-
zentácii
jedál sa zúčastnilo 14 žien s 19 druhmi 
jedla. Detský súbor Brodčánek zatancoval 
niekoľko ľudových tancov, ktoré sú spo-
jené s piesňami o záhradkách, ovocí, zele-
nine aj kvetoch.
Výbor Zväzu záhradkárov a Únie žien 
ďakujú všetkým vystavovateľom za 
ochotu podeliť sa so spoluobčanmi s 
výsledkami svojej práce. Všetkým, ktorí 
si prišli výstavbu pozrieť, ďakujú za ich 
záujem. Na výstave boli ocenení pesto-
vatelia za svoje vzorky. Pán Anton Čulen 
získal najvyššie ocenenie Jablko výstavy 
za jablko odrody Rubinola. Druhé miesto 
za jablko odroda Jonatan získal pán Milan 
Hladík, tretie miesto za jablko odroda Gold 
spúr dostal pestovateľ Dušan Hladík. Za 
vystavené hrušky získali: I. miesto odroda 
Boscová fľaša pestovateľ p. Anton Čulen, II. 
miesto odroda Lukasova pestovateľ Milan 
Hladik, III. miesto odroda Parížanka pesto-
vateľ Milan Karnoš. V pestovaní zeleniny 
získali ocenenie I. miesto p. Ján Papanek 
za papriku odroda kápia II. miesto pani 

Pokračovanie na str. 9
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Jana Čepková za piknikový kôš, III. miesto 
pán Milan Štvrtecký za pór. Za kvetinové 
kreácie boli ohodnotené ich autorky, a 
to: I. miesto získala pani Zuzana Hesková 
za jesennú väzbu, II. miesto p. Hana Kna-
pová za kombinované väzby, III. miesto 
p. Iveta Trčková tiež za jesennú väzbu. O 
jedlách rozhodli ochutnávači takto: za 
najlepšiu potravinu označili šťavu z dyne 
hokaido dochutenú zázvorom. Pripravila 
p. Anna Papanková. Druhé miesto získali 
mrkvové zákusky od p. Lenky Gulíškovej. 

Tretie miesto určili slivkovo-makovému 
koláču od p. Eleny Čulenovej. V utorok 
3.októbra sa otvárala v Senici okresná 
výstava Plody Záhoria. Už niekoľko rokov 
sa na tejto výstave zúčastňujú úspešne aj 
naši pestovatelia. V oblasti pestovania hru-
šiek uspel pán Milan Hladík. Jeho hruška 
odrody Lukasova získala cenu Hruška 
výstavy. V kategórii jabĺk I. miesto zo 165 
vystavovaných vzoriek získalo jablko Gold 
spúr, ktoré vypestoval pán Dušan Hladík. 
V oblasti pestovania zeleniny získala I. 
miesto pani Helena Kuklišová za papriku 
odroda Majka. Blahoželáme všetkým k 
ich pestovateľským úspechom. Súbežne s 
výstavou prebiehala súťaž žiakov ZŠ aran-
žovaní. Boli udané dve témy a to plody zo 
záhrady a veniec alebo kytica k pamiatke 
zosnulých. Za našu organizáciu sa účast-
nili 3 žiačky z našej ZŠ a 2 zo ZŠ v Kútoch, 
umiestnili sa na 4. až 8. mieste.

Za organizátorov  
Lýdia Polčinová, Marcela  

Antálková, Helena Kuklišová

Združenie rodičov 
a priateľov školy 
pri ZŠ v Brodskom

Brodské - obec, ktorá je našim srdciam 
veľmi blízka. Malebná záhorácka dedina, v 
ktorej je aj komunita rodičov a detí našej 
Základnej školy  a hlavne je to miesto, kde 
sme doma. Prechádzka obcou je veľmi 
zaujímavá, poskytuje možnosť na pre-
mýšľanie a oddych. A popri tom premýš-
ľaní by sme mali časť myšlienok venovať 
úvahám nad svojím správaním, túžbami 
a plánmi do budúcna. To všetko plynie 
rovno s časom o ktorom sa hovorí, že letí 
ako bláznivý, nevráti sa, nezastaví, preto 
ho treba využiť vo svoj prospech a najmä 
v prospech celej komunity. Súčasťou tejto 
komunity je aj Združenie rodičov a priate-
ľov školy pri Základnej škole v Brodskom/
ZRPŠ/. Naše ZRPŠ sa za nesmierneho 
nasadenia a obetovania sa všetkých čle-
nov snaží dodržiavať tradície a prichádzať 
aj s niečím novým.
 Rok 2017 sme začali „Rodičovským ple-
som“. Mal veľký úspech, o čom svedčia 
nielen reakcie brodčanov, ale aj cezpoľ-
ných účastníkov. Okrem úžasnej zábavy 
priniesol ples aj zisk vo výške 1.074,56 €,  
ktorý bol využitý na ďalšie financovanie 
aktivít ZRPŠ.
 Každý školský rok je pre niekoho z nás 
niečím výnimočný. Niekto odíde, niekto 
zase príde. Koniec školského roka sa niesol 
v znamení rozlúčky s deviatakmi. Rozute-
kali sa na rôzne stredné školy, no hlboko 
v srdci každého ostane, že predchádzajú-
cich 9 rokov svojho študijného života bola 
naša Základná škola tou jeho, každý škol-
ský rok im dal niečo nové, vždy boli múd-
rejší a sebavedomejší. Z prostriedkov ZRPŠ 
boli pre deti školy na rozlúčku so školským 
rokom 2016/17 zakúpené a venované ute-
ráky s menom  v hodnote 822 €. S koncom 
školského roku sa s nami rozlúčila poklad-
níčka  ZRPŠ p.Zuzana Trubirohová, ktorej 
by sme aj touto cestou chceli veľmi pekne 
poďakovať za jej dlhoročnú obetavú prácu 
v prospech našej komunity. 
Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, 
dozrievajúcich plodov, ale aj začiatku 
nového školského roka. 4.septembra 2017 
sme slávnostne privítali nových prváčikov 
a povzbudili deviatakov, aby to v škole 
ešte vydržali. Deti dostali darčeky v hod-
note 108 €.

23.októbra 2017 sa uskutočnilo Plenárne 
zasadanie ZRPŠ spolu s vedením školy a 
rodičmi, na ktorom bola prednesená hod-
notiaca správa, stav financií a plány do 
budúcna. Novým členom ZRPŠ  sa stala 
za 1.roč. Ing.Mária Marčišovská, ďalšími 
členmi sú: 2.roč. Ing. Adrian Berec, 3.roč. 
Martina Šimkova, 4.roč. Michaela Gulíš-
ková a Lic.Markéta Marčišovská, 5.roč. 
Lenka Mrázová- pokladníčka, 6.roč. Renáta 
Trčková, 7.roč Bc. Lenka Poláková, 8.roč 
Erika Klenová, 9.roč Bibiana Rivera- pred-
sedníčka

Lampiónový sprievod mysterióznymi ulič-
kami
 našej krásnej obce po zotmení pre malých 
i veľkých sa uskutočnil 3.novembra. Veľké 
poďakovanie patrí obyvateľom ulíc, ktorí 
skrášlili svoje obydlia „strašidelne“ a umoc-
nili tým deťom zážitok zo sprievodu. Naši 
deviataci sa úžasne zapojili do „strašenia“ 
detí svojimi kostýmami a vizážou, s kto-
rou im pomáhali p.učiteľky . Po dorazení 
do cieľa pred našou školou bol podávaný 
našimi krásnymi bosorkami a škaredým 
bosorákom výborný čaj a ešte lepšie 
varené víno. Čaj bol pre deti podávaný 
zdarma, dospelí mohli prispieť dobrovoľ-
nou symbolickou sumou. Víno bolo za 
zanedbateľnú čiastku. Aj tak sa vyzbieralo 
úžasných 50 €. Výborné langoše a deťmi 
zbožňované hot dogy zabezpečila p. Anna 
Vajdlová, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.
Všetky naše aktivity si môžete spolu s fot-
kami pozrieť na našej stránke :
 https://www.facebook.com/ZRPŠ-pri-ZŠ-
Brodské-1206994662730524/ 

Ing. Adrian Berec

Dokončenie zo str. 8

Dôležité telefónne čísla
Záchranná služba 112
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Plyn - Porucha 0850 111 727
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V uplynulom školskom roku školu navšte-
vovalo v 9 triedach 183 žiakov. Medzi 
nimi boli aj žiaci so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami v celkovom 
počte 5. V školskom klube detí v 1 odde-
lení bolo spolu 25 žiakov. Priemerný počet 
stravníkov v zariadení školského stravova-
nia bol cca 63 žiakov. 
Zápis žiakov do 1. ročníka sa konal v 
zmysle vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o zák-
ladnej škole. Zúčastnili sa ho aj vyučujúce 
Materskej školy v Brodskom a pracovníčka 
CPPPaP Holíč. Na školský rok 2017/2018 sa 
do 1. ročníka prihlásilo spolu 22 detí. 
Školskú dochádzku poskytovanú základ-
nou školou absolvovalo na škole 11 žiakov. 
Všetci boli prijatí na štúdium na školách II. 
cyklu. 
Z celkového počtu 192 žiakov školy pro-
spelo 160 žiakov, neprospelo 23 žiakov, 
7 z nich vykonalo opravné skúšky, po 
opravných skúškach celkový počet nepro-
spievajúcich žiakov je 20, čo predstavuje 
10,9 % všetkých žiakov školy. Priemerný 
prospech z jednotlivých predmetov podľa 
ročníkov sa príliš neodlišoval, najlepšie 
výsledky dosiahli žiaci 1. stupňa v infor-
matickej výchove a prírodovede/prvo-
uke, najhoršie v predmetoch vlastiveda a 
anglický jazyk. Na 2. stupni dosiahli žiaci 
najlepšie výsledky v nemeckom jazyku a 
informatike, najhoršie matematika a fyzika. 
Hlavnou príčinou znížených známok zo 
správania žiakov bolo záškoláctvo a poru-
šovanie školského poriadku. 
V rámci opatrení na posilnenie disciplíny 
a zlepšenie správania sa žiakov boli počas 
celého  školského roka v rámci štyroch 
klasifikačných období udelené napome-
nutia triedneho učiteľa, pokarhania tried-
neho učiteľa a pokarhania riaditeľa školy v 
celkovom počet 98 a znížené známky zo 
správania v celkovom počte 17. Zároveň 
ako motivačný činiteľ boli udelené okrem 
vecných odmien žiakom aj pochvaly od 
riaditeľa školy - 9. Sú to nasledovní žiaci:
• Tomáš Varmuža – úspešný riešiteľ 

súťaže iBobor, reprezentácia školy v 
Matematickej olympiáde, Pytagoriáde 
a v súťaži Klokan

• Natália Forrová – úspešná riešiteľka 
súťaže iBobor

• Tomáš Hojsík – 2. miesto v obvod-
nom kole súťaže Hurbanov pamätník, 
riešiteľ Geografickej olympiády, dobré 
výsledky v súťaži iBobor

• Katarína Čulenová – úspešná rieši-
teľka v súťaži iBobor, riešiteľka Mate-
matickej olympiády

• Martin Suchovský – 1. miesto v 
okresnom kole Pytagoriády, úspešný 
riešiteľ v súťaži Klokan, školský šam-
pión v súťaži iBobor

• Karin Rusnáková – čestné uznanie 
vo výtvarnej súťaži Farby jesene

• Sabina Heseková – úspešná rieši-
teľka v súťaži iBobor, reprezentácia 
školy v súťaži „Mladí záchranári CO“

• Frederika Mokrohajská – ocenenie 
vo výtvarnej súťaži Rodina bez cigariet

• Andrej Jakubec – úspešný riešiteľ v 
súťaži Klokan, reprezentácia v Technic-
kej olympiáde

• Petra Trubirohová – 3. miesto v 
súťaži „Mladý záchradkár“, reprezentá-
cia školy v Geografickej olympiáde.

Žiakom školského roka 2016/2017 sa stal 
žiak III. ročníka Martin Suchovský.

Budova školy je v prevádzke od roku 
1951. V posledných rokoch sa nám poda-
rilo školu zmodernizovať. Máme výškovo 
nastaviteľné lavice i stoličky, kompletne 
vymenený nábytok v triedach i kancelá-
riách, šatňové skrinky a lavičky, osvetlenie 
v priestoroch školy, vo všetkých triedach 
keramické tabule s magnetickým povr-
chom, interaktívne tabule a nové nástenky. 

Tiež sa zmodernizoval školský klub detí 
– podlaha, nábytok, kanalizačná prípojka 
a zrekonštruovala sa učebňa fyziky a ché-
mie. V školskom roku 2016/2017 bolo 
zrekonštruované WC v ŠKD, vymenené 

elektrické ističe a zakúpený nový kame-
rový systém do školy. Súčasne bolo vyko-
naných množstvo drobných opráv a zakú-
pené učebné pomôcky.

V uplynulom školskom roku 2016/2017 
sme dosiahli dobré výsledky v rozmiest-
ňovaní žiakov končiacich povinnú škol-
skú dochádzku poskytovanú základnou 
školou. Silnou stránkou školy bola vysoká 
kvalifikovanosť vyučovania v 1. – 4. roč-
níku a na druhom stupni v predmetoch 

Pokračovanie na str. 11
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chémia, matematika, geografia a tech-
nika. V uplynulom školskom roku sme sa 
zapojili i do mnohých projektov, v niekto-
rých pracujeme dlhodobo, napr. Infovek, 
Cesta k emocionálnej zrelosti, Moja prvá 
škola, Zdravý chrbátik, Malá finančná aka-
démia, Pilotné overovanie využiteľnosti 
interaktívnych cvičení v praxi a Školské 
ovocie. Organizovali sme a zúčastnili sme 

sa na množstve akcií a aktivít, napr. exkur-
zia Biofarma Stupava, exkurzia Skanzen 
Strážnica, Fyzikálna exkurzia, Múzeum 
dopravy, exkurzia Múzeum holokaustu 
Sereď, výstava Cosmos Discovery, celo-
školské aktivity Hovorme o jedle, Čítame 
spolu, Finančná gramotnosť, Regionálna 
výchova a ľudová kultúra, Mediálna 
výchova, Svetový deň výživy – obezita, 
Dopravná výchova, Mesiac úcty k starším, 
Deň zdravej výživy Marec – mesiac knihy, 
zorganizovali sme detský karneval, lyžiar-
sky výcvikový kurz, zápis do 1. ročníka, 
Deň narcisov, Deň Zeme, protidrogové 

prednášky, zúčastnili sme sa Medzinárod-
ného dňa vojnových veteránov a veľkého 
množstva súťaží.

V minulom školskom roku pracovali na 
škole 4 krúžky – Programovania pre I. aj II. 
stupeň, Folklórny krúžok a krúžok Tvorba 
školského časopisu, do ktorých sa pro-
stredníctvom vzdelávacích poukazov 
zapojilo 34 detí. Máme založenú i webovú 
stránku našej školy, aby boli rodičia i široká 

verejnosť pravidelne oboznamovaní s čin-
nosťou a aktivitami našej školy. Na tejto 
stránke je zverejnená i kompletná hodno-
tiaca správa o výchovno-vzdelávacej čin-
nosti našej školy za uplynulý školský rok. 
Za spoluprácu ďakujeme zriaďovateľovi 
školy – obci Brodské, Rade školy, ZRPŠ a 
ďalším organizáciám v obci. 

Mgr. Lýdia Hesková
   riaditeľka školy

Dokončenie zo str. 10
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Čo sme prežili v MŠ

Materskú školu  v roku 2017 navštevo-
valo 63 detí. Počas celého kalendárneho 
roku zažili deti aktivity rôzneho druhu. V 
mesiaci január sa konal v KD karneval za 
prítomnosti animátorky Mii. Všetky deti 
MŠ prišli oblečené v maskách. Počas kar-
nevalu deti  tancovali, súťažili. Odmenené 
boli sladkosťami. V mesiaci február nám 
do MŠ prišli zahrať bábkové divadlo „O 
Guľkovi Bombulkovi“.  V mesiaci marec 
deti s pani učiteľkami navštívili  pri príleži-
tosti „Mesiaca knihy“., kde im pani Šimková 
Jarmila – vedúca obecnej knižnice prečí-
tala rozprávky, o ktorých sa porozprávali 
a potom nechala deti nech si sami preze-
rajú rozprávkové knihy. Deti  III. oddelenia 
navštívili ZŠ, boli prítomné na vyučovacej  
hodine čítania a písania  u pani učiteľky 
Kapičákovej. Pri príležitosti veľkonočných 
sviatkov zahrali pani učiteľky deťom báb-
kové divadlo „Ako zajko šibal“. Sviatky jari 
– Veľkú noc a s ňou spojené tradície si 
deti upevňovali maľovaním vajíčok, zho-
tovovaním košíkov. Potom hľadali ukryté 
veľkonočné vajíčka. V mesiaci apríl sa v MŠ 
konala prehliadka „ Jazýček šikovníček“, 
kde predviedli prihlásené deti čo sa naučili 
doma – piesne a básne. Každé  dieťa bolo 

odmenené knihou a zamaškrtili si i na pri-
pravenej torte- knihe. V tomto mesiaci sa 
uskutočnil i zápis detí do I. ročníka ZŠ. Pri 
príležitosti Dňa matiek sme vystúpili v MŠ 
s program, za ktorý boli  deti odmenené 
veľkým potleskom. Program boli predviesť 
i v Domove seniorov. V máji sa konal i zápis 
do MŠ. Konali sa i aktivity pre novoprijaté 
deti. Pani učiteľky pripravili potrebný 

materiál a novoprijaté deti s mamičkami 
pracovali a hrali sa. Pri tejto príležitosti sa 
deti zoznamovali s priestormi MŠ. V tomto 
mesiaci deti III. oddelenia absolvovali pla-
vecký výcvik v plavárni Malina v Malac-
kách.  MDD  sa konal v areáli ZŠ formou 
súťaží. Na starom ihrisku sme mali táborák 
v spolupráci s rodičmi a hasičmi. Program 

pre deti nám pripravila animátorka Mia. 
Hasiči nám predviedli ukážku svojej práce 
, opekali sa  špekáčiky a pochutnávali sme 
si na domácich koláčikoch. Pani učiteľky 
III. oddelenia pripravili pre deti „Noc v 
MŠ“. Deti pozerali rozprávky a taktiež mali 
diskotéku. Predškoláci sa v júni rozlúčili s 
celou MŠ. V septembri sa znova otvorili 
brány MŠ. Do materskej školy nastúpilo 64 
detí. V mesiaci október na našej MŠ pre-
behol 16.EDRŠ, kde deti predviedli krátky 
program a potom s rodičmi pracovali pri 
pripravených aktivitách , ktoré nachystali 
rodičia . Pri príležitosti mesiaca úcty k star-
ším vystúpili aj klientom Domova seniorov 
v Brodskom. V mesiaci november sa konala 
v našej MŠ „Hallowenská párty.“ Všetky deti 
prišli oblečené v maskách. Počas párty si 
deti zasúťažili, zaspievali, zatancovali. Za 
odmenu boli deti odmenené sladkosťou. 
Už teraz sa pripravujeme na prichádzajúce 
Vianočné sviatky.
Na záver vedenie Materskej školy ďakuje 
zriaďovateľovi-obci Brodské a rodičov-
skému združeniu    za spoluprácu počas 
celého roka.

Gabriela Vrábelová  
 riaditeľka MŠ

10. výročie otvorenia 
Domu seniorov 
Brodské, n.o.

Možno si ani neuvedomujeme, akí sme 
šťastní, zdraví, plní energie a schopní 
riešiť denné problémy. Povinnosti nás 
ženú každý deň ďalej a ďalej. Zápasíme 
s nedostatkom času. Potom príde oka-
mih, ktorý to všetko zastaví a ľudský svet 

sa skoncentruje do jedného bodu. Vtedy 
nastáva tá chvíľa, keď odrazu cítime aj iný 
rozmer ľudského života. Odrazu citlivejšie 
vnímame nepriazeň osudu iných. Osudy 
tých, ktorí sa nedokážu o seba postarať. 
Vtedy je dobré, ak existuje ruka, ktorá nám 
chce pomôcť, ak je niekto kto sa vie a 
môže o nás postarať.
Desať rokov existencie zariadenia bol  
dôvod na oslavu.
Život. Časový úsek, vyskladaný z kratších 
časových intervalov od narodenia, cez det-
stvo, mladosť, zrelý vek až po  úsek zvaný- 
starnutie. Každý jedinec starne inak. Jeho 
telesná i duševná stránka je poznačená 
rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú jeho 
aktívny život, či už je to rodinné zázemie, 
zamestnanie, vzťahy, spoločenské fak-
tory, zdravie a veľa ,veľa ďalších. Jedným 

z najdôležitejších je zdravie. Výraznou 
mierou prispieva ku kvalite života kaž-
dého človeka a vo veľkej miere ovplyvní 
následne život v seniorskom veku. Starým 
ľuďom právom patrí naša úcta a nezištná 
pomoc.
Pre mnohých je odchod do penzie zači-
atkom tragédie, stratou zmyslu života a 
pocitu menejcennosti.
Ak sa k tomu pridá strata partnera, a strata 

najcennejšieho, čo človek má -zdravia, 
prichádza  k  stavom rezignácie, sebaizo-
lácie,  neužitočnosti, nevôle, ba častokrát 
až zúfalstva. Sú odkázaní na nevyhnutnú 
a nepretržitú pomoc a dohľad inej osoby, 
či už je to z okruhu rodiny, blízkych, pria-
teľov, spoločnosti. 
V obci Brodské  k tejto problematike pris-
túpili zodpovedne .Zámerom vybudovať 
sociálne zariadenie sa zaoberalo obecné  

Pokračovanie na str. 13
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zastupiteľstvo už v roku 2005. Postupne 
bol vypracovaný projekt a v roku 2006 sa 
začalo s prestavbou MŠ na  zariadenia pre 
dlhodobý pobyt starých občanov.  V roku 
2007 bola budova dokončená a skolaudo-
vaná.   Zrealizovať a vybaviť sociálne zaria-
denie v hodnote  cez 138 000EUR  nebolo 
jednoduché,  financovanie  sa realizovalo z 
vlastných zdrojov ,a z časti z financií MPSV 
a R. Tento fakt  je dôkazom, že v našej obci 
si kompetentní uvedomujú potrebu ,ale 
aj zákonom stanovenú povinnosť posky-
tovania sociálnych služieb. Z mediálnych 
zdrojov je známe, že v mnohých obciach 
na Slovensku sa sociálne služby z rôznych 
dôvodov neposkytujú .
V Brodskom sa   založením neziskovej orga-
nizácie Domov sociálnych služieb Brod-
ské ako sme sa kedysi volali   19.03.2007 
naopak rozšíril okruh poskytovaných soci-
álnych služieb. Bolo to určite náročné, a 
po všetkých  prípravách sa 07.11.2007 
slávnostne otvorilo celoročné pobytové 
zariadenie s kapacitou 18 miest. Prostred-
níctvom  Domu seniorov Brodské ako sa 
po preregistrácii v roku 2014 voláme  sa 
začalo zabezpečovať  poskytovanie soci-
álnych služieb. 
Dovoľte mi aspoň  v krátkosti zhrnúť pod-
statné udalosti uplynulého  obdobia.    V 
prevádzkových podmienkach sa   urobili  
menšie dispozičné úpravy, oplotil sa areál 
zariadenia, čím sa podstatne zvýšila bez-
pečnosť obyvateľov. Zabudovali sa lavičky  
a altán v oddychovej zóne . Položil sa tráv-
natý porast, dokončili sa chodníky. Založili 
sme si bylinkovú záhradku a menšie kve-
tinové záhony. Exteriérová časť je veľmi 
obľúbená u našich obyvateľov , radi v nej 
trávia svoj voľný čas.
Z projektov MPSV a R sme získali zdvižný 
systém do kúpeľne pre imobilných klien-
tov, zakúpili sme polohovateľné postele, 
ktoré sme postupne vymenili za váľandy. 
Z príspevkov darcov sme zakúpili zdvíha-
cie zariadenie pre imobilných klientov k 
posteliam , ktoré vo veľkej miere uľahčujú 

fyzicky náročnú prácu personálu a taktiež 
zvyšujú  bezpečnosť, zakúpili sme biotro-
nické lampy.
Z kancelárie SNR sme získali nábytok, 
lavičky, poličky, stoličky. Z Ministerstva 
vnútra sme získali osobný automobil. 
Informácie, ktoré som vám spomenula 
sú prevažne technického vybavenia, ale 
zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v pre-
vádzke. Podstatnou sú však poskytované 
služby. Teší nás záujem o nami poskyto-
vané služby , o čom značí  plná obsadenosť 
v pobytovom zariadení .Počas 10 ročného  
obdobia   sme načerpali  nové skúse-
nosti, poznatky, námety. Od nich sa určite 
odvíjajú aj naše nové ciele a vízie, ktorými 
chceme odborne  a kvalitne napĺňať  poži-
adavky našich prijímateľov respektíve ich 
rodinných príslušníkov. Nie je to  ale jed-
noduché. Základom je odborný a spoľa-
hlivý tím, ktorý je realizátorom a tvorcom 
rodinnej atmosféry a pohody . Zabezpečili 
sme , aby do zariadenia chodili pedikúrka, 
kaderníčka  a poskytovali služby klientom, 
ktorí si to želajú.
Počas 10 rokov sme prijali 79  klientov z 
ktorých 1 odišla do domáceho prostre-
dia, 3 do iných zariadení  a 57 sa odobralo 
do večnosti . Často  im venujeme tichú 
spomienku.  Pri klientskych poobedných 
debatách si na nich spomíname.
  Pracovné uplatnenie vo sfére sociálnych 
služieb nášho zariadenia našlo 27 zamest-
nancov. Trvalé pracovné miesta sú vytvo-
rené pre 10-členný pracovný tím. Tento 
rok ukončila u nás pracovný pomer aj 
hlavná sestra p. Kapičáková Daša, nahra-
dila ju p. Lesáková Romana. 
Dnes už môžem konštatovať, že uplynu-
lých 10 rokov bolo úspešných. Rozhodujú-
cim kritériom úspešnosti našej práce bola 
a je spokojnosť klientov a ich rodinných 
príslušníkov. 
Sme hrdí, že sa dobré meno Domu senio-
rov  dostáva do povedomia nielen miest-
neho, ale aj širšieho okolia.
 Je nám úprimne ľúto, že požadovaný 
záujem o sociálne služby nedokážeme 
uspokojiť v plnej miere. Rozvíjať takúto 
inštitúciu a spĺňať neustále zvyšujúce sa 
nároky na kvalitu poskytovaných sociál-
nych služieb nie je možné bez širšej spo-
lupráce a podpory. Nie je to možné  bez 
dostatočnej finančnej pomoci 
spoločnosti adekvátnej potrebám a náro-
kom dnešnej doby. Žiaľ pre spoločnosť 
oblasť sociálnych služieb nie je prioritou. 
A to nás neteší. 
Veríme, že  kompetentné orgány zabez-
pečia spravodlivé ohodnotenie práce v 
sociálnom sektore, ktorá je namáhavá po 
fyzickej ,ale i psychickej stránke. Zabezpe-
čiť,  udržať zamestnancov    na pracovných 

pozíciách je z roka na rok namáhavejšie. I 
napriek týmto skutočnostiam, môžem 
konštatovať, že sú stále medzi nami ľudia, 
ktorí túto prácu -poslanie vykonávajú s 
láskou, so srdcom a veľkou dávkou trpez-
livosti a porozumenia. Okrem základných 
úkonov starostlivosti sme pre našich oby-
vateľov pripravovali akcie a podujatia, 
ktoré mali úspech a odozvy a určite v nich 
budeme pokračovať. Spomeniem aspoň 
zopár z nich: vystúpenia divadelných 
súborov  ,detí MŠ a ZUŠ, grilovačky, výlety, 
duchovné služby a pracovné terapie s rôz-
nym zameraním. 
Pripraviť a  zorganizovať tieto poduja-
tia býva čoraz namáhavejšie vzhľadom 
telesné a psychické obmedzenia našich 
prijímateľov ako i vek, ktorý sa v priemere 
pohybuje na hranici 82,2.rokov. 
Tento kalendárny rok sme podali 5 projek-
tov a v 3  sme boli úspešní.
No i napriek tomu nás  neuspokojuje 
dosiahnuté, máme zámer sociálne služby 
ďalej skvalitňovať a vychádzať ľuďom v 
ústrety pri uspokojovaní potrieb.
10. ročné jubileum je vhodnou príleži-
tosťou pre vyslovenie poďakovania všet-
kým tým, ktorým na nás záleží a majú o 
nás záujem. Tím, ktorí svojimi úprimnými 
radami, pomocou, záujmom, podporou, 
duchovnými službami, návštevami, kultú-
rou a aktivitami vnášajú pozitívnu energiu 
nielen do ľudského, ale i  do profesioná-
lneho života  nášho domova.

Mgr.Adriana Reháková
    riad.zariadenia

Dokončenie zo str. 12
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Mikuláš, Mikuláš  
priateľ náš starý,
Každý rok nosievaš 
do okien dary

A veru myslel aj na tie naše deti, ktoré ho 
netrpezlivo očakávali v kinosále kultúr-
neho domu. To čakanie na Mikuláša všet-
kým spríjemnil Šašo Fifo a Vierka  divadiel-
kom o Začarovanom prasiatku. Konečne 
nastala chvíľa keď  prišiel Mikuláš s veľkou 
hŕbou balíčkov . Sprevádzal ho anjelik 

a asi máme v dedine iba poslušné deti 
lebo čert s nimi neprišiel. Deti obdarovali 
Mikuláša peknými  básničkami. Radosť 
bolo cítiť z každého kúta. A keď už Miku-
láš rozdal darčeky pobral sa na cestu, lebo 
dobrých detí je isto veľa všade a každé sa 
naňho veľmi teší. Tak milý Mikuláš ďaku-
jeme Ti, že si prišiel medzi nás a veríme, že 
sa uvidíme opäť o rok. 
Ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek 
podieľali na tom, aby sa Mikuláš medzi 
nami dobre cítil.
    

Anna Krídlová

Spomienky na časy 
dávnu minulosť

Len pred mesiacom skončili pompézne 
oslavy konca prvej svetovej vojny, keď 
11.11.o 11 hodine na celom svete sa 
rozozvučali zvony, ktoré pripomenuli túto 
udalosť. Robili sa prehliadky vojska, pri 
pomníkoch padlých sa konala pieta k úcte 
padlých. Túto udalosť sme si pripomenuli 

i v našej obci pri pomníku padlých, lebo i 
tu sú zapísané mená tých, ktorí odišli - a 
nikdy sa nevrátili ku svojim rodinám.
Pri týchto spomienkach, chcel by som sa 
vrátiť do dávnej minulosti, keď som ako 
malý chlapec v šenku „ u Mikulú“ počúval 
príhody vojnových vyslúžilcov. Všetko 
viem, len z ústneho podania, lebo títo to 
vedeli tak vieruhodne podať, že opísali prí-
rodu, zákopy, ba i slnko i mesiac - či bod v 
úplnku, alebo sa ukryl za mrakmi.
Nechám hovoriť Albína Mikulu: Náš regi-
ment - rozpráva účastník bojov na Ukra-
jine- sa nachádzal vo východiskovej pozí-
cii v mestečku Bela Cerekev. 72 regiment 
sa „grupoval“ prevažne zo Záhoria - teda 
z okresov zo Skalice, Senice, Malaciek. 71 
regiment sa „grupoval“ z okolia Trenčína 
tak zvaný „Drotárský“. Do „štelunkov“ (oko-
pov) sme mali nastúpiť v noci 24.decem-
bra o polnoci. Písal sa rok 1914. Zákopy 
vyúsťovali hneď u kostolíka, ktorý bol na 
malom kopčeku a bol dvojvežatý, pripo-
mínal mi ako kostol vo Veľkých Levároch a 
práve z toho viedli okopy do prvej línie. Z 
tehál a železnej platne sme si urobili malý 
krb, kde sme si piekli zemiaky prikryté 
kastrólom. O polnoci sme mali vystriedať 
tretiu rotu, ktorá išla do zálohy. Celková 
atmosféra v kostole a u ohniska bola 
umocnená práve tým, že bol Štedrý večer 
24.12.a písal sa rok 1914. Bol Štedrý večer 
- a každý žil len spomienkami na domov.
Tí postarší - otcovia - na svoju rodinu, no a 
tí mladí na svoje milé.
Zákopy sme mali obsadiť o polnoci - teda 
práve - keď doma zvonili zvony a zvolávali 
veriacich na polnočnú omšu. Noc bola 
tichá len sem tam nejaká svetlica osvietila 
zákopy, jedna i druhá strana rešpektovala 
vianočnú atmosféru - „celkom pohoda“.
Sedel som pri ohnisku, keď ku mne pris-
túpil Štefan Jakubec- „Janček“ so slovami: „ 
Albín, mám takové zlé tušenie, keby neco 
odovzdaj to doma našim“ - a podáva mi 
veci zabalené v ručníčku. Tí, ktorí to vedľa 
mňa počuli začali mu protirečiť „co blb-
neš“ - a tak. Snažili sme sa mu to odhovoriť, 
ale nepomohlo to. Len čo sme po rotách 
nastupovali do zákopu, jeho čata išla ako 
prvá, počuli sme z prvej rady „ústnym tele-
fonátom“ Jakubec padol a písal sa Štedrý 
večer 1914. Doma ho čakala manželka a 
ročný syn Ignác.
No čo k tomu dodať - cítil svoju smrť. 
Smutný - posledný darček som odovzdal 
a situáciu opísal manželke. Bol to pre mňa 
najsmutnejší odkaz - ale so ho splnil.
Týchto smutných príhod by sa našlo viacej 
a ako spomínali niekdajší výslužilci - ženy, 
ktoré mali mužov na fronte chodili denno 
- denne pred poštu čakať na správu z 
bojišťa, či dobrú alebo zlú. Taká bola doba 

a trvalo to štyri dlhé roky.
Krutý osud stihol aj rodinu Františka Sta-
choviča (Budláka) z Kradlova. Manželka 
Mária vyprevadila muža na frontu, ostal 
jej ročný syn František, manžel padol na 
Italskom fronte, ale krutý osud ju prena-
sledoval ďalej. Syn František, keď dospel, 
oženil sa, mal synov Klaudu a Antonína. 
V povstaní ho Nemci zajali a odviezli do 
zajateckého tábora do Nemecka. Spolu s 
ním bol deportovaný aj vojak Ignác Štvr-
tecký. Nikdy sa nevrátili ku svojim rodi-
nám. Smutná skutočnosť, ťažko spomínať.
No možno najkrutejší osud postihol 
rodinu Hačundovú (Janiské). Rodina 
bývala u kostola vedľa starej školy. Starká 
- malá osobka žila bez muža, ktorý išiel 
hľadať šťastie do Ameriky, aby zabezpečil 
početnú rodinu. No osud mu to nedo-
prial, ostal ako nezvestný. Starkej tu zane-
chal deti - Paulku, krásna jemná dievčina, 
vyučila sa krajčirkú a využila svoje návr-
harské schopnsti a šila brodčanskej „elite“. 
Terezku - mala už stredoškolské vzdelanie 
a vydala sa za Jozefa Stachoviča, ktorý 
ako financ slúžil na colnom úrade Skalica. 
Ďalší člen rodiny, bol syn Ferdinand, keď 
začala vojna, práve vykonával vojenskú 
prezenčnú službu. Odišiel na východný 
front s „Rýchlou divíziou“, neskôr bol zajatý 
na Kavkaze. Keď sa formovala Svobodova 
armáda v Rusku, stal a jej príslušníkom.
Starká Janísková sa starala aj o svojho 
brata Jožku. Bol invalidom a v boji v Srb-
sku prišiel o nohu. Nosil drevenú protézu 
do ktorej si zastrkoval len stehený pahýl.
Týchto rodinných príslušníkov rodiny 
Hačundových, som Vám predstavil len 
preto, aby som Vám opísal ich krutý osud.
Paulka sa utopila 1936, Ferdinand padol 
na Dukle 13.9.1944 a s ním v ten istý deň i 
Antonín Šamánek. Jožka - invalid v snahe 
zachrániť si život, utiekol do hája, kde si ho 
našla smrť. Je tam „zahrabaný“ za Adamo-
vom, za krížom ktorý stojí oproti ceste ze 
Gbelú v borovém háji.
No a aby bol môj výpočet úplný, ostal mi 
ešte financ Jožka.
Ešte pred príchodom fronty, tajná organi-
zácia strany, aby zabezpečila poriadok po 
prechode fronty, zorganizovala stretnutie 
na ktorom každá zložka štátnych úradní-
kov dostala svoju úlohu - zabezpečiť pori-
adok na svojom pracovisku.
Len čo zdanlivo nastalo ticho po boji, 
Jožka obliekol uniformu a išiel na svoje 
stanovište. Cestou našiel svoju smrť, keď 
ticho prerušila strela z ďalekonosného 
kanóna. Bol práve v tú chvíľu na nespráv-
nom mieste.
No čo k tomu dodať, že nešťastie nechodí 
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po horách ale po ľuďoch, chodí-ale my 
ľudia sa s tým ťažšie vysporiadame.
No na koniec môjho spomínania som si 
nechal zážitok, ktorý zažil môj bratranec 
Klaudius Papánek z Panskej. Nikdy nechcel 
o tom hovoriť, keď som „spovedal“ man-
želku a syna Janka, skoro nič som sa 
nedozvedel - skrátka bolo to jeho životná 
trauma, ktorá v ňom zanechala „hlbokú 
priepasť“. Keď si však trochu oživým 
pamäť, predsa sa mi niečo v spomienkach 
oživí. Teraz ho už nechám - nech spomína 
: „ náš pluk bol na odpočinku v Rumun-
sku, neďaleko mesta Oradea. Keď nastalo 
povstanie (SNP), Nemci nás odzbrojili a 
zriadili zajatecký tábor. Podmienky tu boli 
zúfalé - dážď, hlad a surové zaobchádza-
nie. Mal som dobrého kamaráta a tak 
sme sa rozhodli, že utečieme. V noci sme 
opustili „láger“ a dali sa na pochod. Naša 
„výzbroj“ - nôž a hrnček na vodu. Žiadny 
kompas, žiadna mapa. Bol september - a 
slnko vychádzalo na pravom východe - a 
zapadalo na pravom západe. No a to bol 
náš azimut. Našou prvou úlohou bolo zba-
viť sa uniformy, lebo bolo nemožné ísť cez 
nepriateľské územie v rovnošate. Šťastie 
nás neopustili, všade okolo bolo kukuričné 
pole a tu práve boli postavení „strašiaci“ na 
plašenie vtáctva. No a na každom sa dalo 
niečo „kúpiť“ . Zbavili sme sa uniformy a 
bolo to už trocha bezpečnejšie. Našou 
výhodou bolo i to, že na týchto poliach 
boli malé búdy, kde si roľníci odkladali 
pracovné náradie. Tu sme si vylepšili svoju 
„garderóbu“, „kúpili“ si motyky, no a dali 
sa cestou na západ. Mali sme veľké rozo-
stupy, ale vždy na dohľad. Vyhýbali sme sa 
cestám, no a naša strava bola „bohatá na 
bielkoviny“. „Hlavný chod“, bola kukurica, 
našli sa ražné i pšeničné klásky - bolo po 
žňách - no poslúžili i dyňové jadierka. Nie-
kedy sa nám podarilo za dedinou „kúpiť“ i 
sliepku, mäso sme roztĺkli medzi kameňmi 
a o niekoľko hodín - upacované sa dalo i 
jesť.
Neboli zápalky - nebol oheň. Najhoršie pre 
nás boli potoky a rieky. Plávať sme neve-
deli, ale usušiť sa bolo to najhoršie, a noci 
boli chladné.
Po dvoch mesiacoch sme sa priblížili k slo-
venským hraniciam a niekde u Košíc sme 
ich prekročili. Košice boli maďarské. No a 
o niekoľko hodín sme boli doma u kama-
ráta. „Uvítací ceremoniál“ sa nedá popísať, 
vžime sa do situácie rodičov, keď stratený 
syn sa našiel.
Pár dní na zotavenie, čistý oblek, vybave-
nie papierov na cestu, no a na Vianoce 
doma - u našich. Prekvapenie a privítanie 
sa nedá opísať 

Toto som sa všetko dozvedel z jeho roz-
právania, ktoré bolo strohé a plné emócii. 
No ale stalo sa to..
K tomuto prípadu môžem doplniť pár slo-
vami z geografie.
Niekedy v sedemdesiatich rokoch sme 
si naplánovali dovolenku do Constanti, 
rumunský prístav u Čierneho mora. Naša 
cesta viedla cez mesto Oradca, kde sme 
prenocovali v rodine Lašák. Vtedy som 
si „zmapoval“ terén kade sa uberali naši 
„beženci“. Zistil som, že mesto je vzdialené 
640 km z Brodského, a od maďarských 
hraníc je vzdialené 64km.
No a to je všetko, a čo dodať ? Taká bola 
anabáza našich bežencov.
A tu si položím otázku - Dá sa tu hovoriť 
o hrdinoch, alebo pud záchovy bol väčší, 
ako hrdinstvo? 

Epilóg môjho článku je :
Spomienka na mladého raneného voja-
čika:
Nechce sa mu zomrieť, tak málo rokov žil,
veď ešte nedávno materské mlieko pil, 
a keď na zem padá, na mamičku volá, 
na mňa spomínajte, mamička má dobrá.
....hrob nový kopaný z tej čiernej hliny, 
popri ňom vlečie sa vojáček zas iný, 
a vôkol šumia len hlboké lesy, 
druhý zas spomína, mamko moje kde si

 

Nové knihy v knižnici 
v roku 2017

Ivana Lacková : Horúco,miláčik
Kristína Ježovičová: Červená jej pristane
Mariana Dax: Ten pravý a predsa cudzí 
Ľudmila Kumecká : Bolesť v srdci
Paula Hawkins : Do vody
Marika Studeničová : Milenec

Ivana Ondriová: Kto skrotí Kláru
Martina Jakubová : Dotyky vášne
Mary Baloghová: Láska bez citu
Elizabeth Michelsová : Divoký dedič
Katarína Gillerová: Ak mi uveríš
Lisa Kleypasová Nemilosrdný magnát
Sabrina Jeffriesová : Vojvodova túžba
Sylvia Dayová: Oslobodená
Miroslava Varáčová: Grafitové dievča
Karen Kingsburyová : Čas tancovať
Filipove prázdninové dobrodružstvá
Marcela Bieliková : Stratený kľúčik a iné 
dobrodružné príbehy
Emka a lesné zvieratá
Zuzana Štelbavská : Trinásťroční
Kiki Thorpeová : Víly nevíly –mrknutím oka
Filipove cestovateľské dobrodružstvá
Detektív Zack: Záhada potopy a tajomstvo 
v piesku
Sue Mongredium : Zvierací záchranári - 
Hľadá sa šteniatko

Dobrá novina

V rámci 23. koledníckej akcie dobrej 
noviny deti počas vianočného obdobia 
koledami a vinšami ohlasujú radostnú 
zvesť o narodení Krista v rodinách svojich 
miest a obcí a súčasne zbierajú finančné 
dary, ktorými Dobrá novina podporuje 
rozvojové projekty v Afrike. Súčasťou 
Dobrej noviny je aj rozvojové vzdelávanie 
a výchova k solidarite.
V našej obci budú koledníci Dobrej noviny 
navštevovať domácnosti 24.12. na štedrý 
deň.

Otváracie hodiny v knižnici
Pondelok 16:00 - 19:00
Utorok 16:00 - 19:00
Streda 17:00 - 19:00
Štvrtok 16:00 - 18:00
Piatok zatvorené
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené
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Zámery obce, ktoré sa 
realizovali a budú realizovať 

Múzeum: máme vybavené právoplatné 
stavebné povolenie a radi by sme na 
budúci rok pristúpili k rekonštrukcii  a pre-
stavbe domu súpisné č. 791 na múzeum 
obce Brodské. 
Zberný dvor: Podarilo sa vyhotoviť PD 
na rekonštrukciu Haly, ktorá sa nachádza 
v areáli bývalých štátnych majetkov, ktorá 
po rekonštrukcii bude slúžiť ako zberný 
dvor. Stavebné povolenie je ale limitované 
vysporiadaním pozemkov, ktoré obec v 
súčasnosti vykupuje.
T-18 športová hala: je vypracovaná 
štúdia. Realizácia novej výstavby alebo 
rekonštrukcie je finančne veľmi náročná. V 
súčasnosti obec hľadá cesty akou formou 
by sa dali získať finančné prostriedky. 
Kultúrny dom: v priebehu tohto roku 
sme podali žiadosť na kompletnú rekon-
štrukciu KD. Bohužiaľ sme neuspeli. Obec 
pristúpi k postupnej rekonštrukcii z vlast-
ných prostriedkov. V prvom rade pôjde o 
výmenu zostávajúcej časti okien a dverí, 
ktorá sa uskutoční v súčasnom období. 
Hasičská zbrojnica: Prebehla rekon-
štrukcia kotolne z vlastných prostriedkov 
a  finančných prostriedkov poskytnutých 
Ministerstvom financií  a zároveň sme 
podali žiadosť do výzvy na zníženie ener-
getickej náročnosti verejných budov. V 

súčasnosti je žiadosť v procese vyhodno-
tenia. 
Padielky za kaplou: Obci sa podarilo spl-
niť všetky podmienky stanovené Západo-
slovenkou distribučnou, a.s. na prekládku 
vzdušného vedenia VN 22kV, súčasťou 
ktorých bolo aj vydanie stavebného povo-
lenia a úhrada obecného podielu nákla-
dov na preložku VN linky. V budúcom roku 
sa bude prekládka realizovať. Obec pripra-
vila PD k územnému konaniu na vybu-
dovanie inžinierskych sietí a v súčasnosti 
prebieha konanie na vydanie územného 
rozhodnutia. Na budúci rok obec pripraví 
PD k stavebnému povoleniu a rada by 
podľa finančných možností pristúpila k 
výstavbe inžinierskych sietí. 
Hospodársky pavilón Materskej 
školy: Prebehla čiastočná rekonštrukcia 
spočívajúca vo výmene všetkých okien, 
výmene dlažby v školskej kuchyni a 
nákupe nového kuchynského zariadenia.
Cintorín: Obec vykupuje pozemky na 
rozšírenie cintorína a zároveň začína prvé 
kroky k usporiadaniu pozemkov prostred-
níctvom jednoduchých pozemkových 
úprav, ktorých súčasťou bude aj usporia-
danie pozemkov na zbernom dvore. 
Kamerový systém: Tento rok sa rozšíril 
kamerový systém o 2 kamery na zbernom 
dvore a križovatka pri fare. Plánuje sa ďal-
šie rozširovanie kamerového systému.
Osvetlenie multifunkčného ihriska na 
školskom ihrisku je tesne pred dokonče-

ním. 
Tento rok sa podarilo realizovať výstavbu 
nájomného bytového domu, pre 6 
mladých rodín a v tomto trende by chcela 
obec pokračovať. V roku 2018 sa bude 
obec uchádzať o dotáciu z Ministerstva 
dopravy a výstavby a úver zo ŠFRB na 
výstavbu ďalšieho nájomného bytového 
domu na mieste bývalej bombičkárne. 
Tohtoročné víchrice spôsobili okrem 
iných škôd aj poškodenie kostolných 
hodín. Obec zabezpečuje nákup a osa-
denie nových kostolných hodín aby 
do nového roku ukazovali všetkým obča-
nom správny čas v novom šate. Zároveň 
sa budú osádzať reflektory, ktoré budú 
smerované na kostolnú vežu aby bola 
viditeľná dominanta obce aj v nočných 
hodinách. 
V novom roku bude obec pokračovať v 
údržbe a oprave miestnych komunikácii, 
opravou výtlkov, budovaním chodníkov 
na ulici Martina Čulena, úpravou prejde 
priestor pred Domom smútku a zrekon-
štruuje sa Dukelská ulica. 
Realizácia a úspešné ukončenie zámerov 
a projektov obce budú závisieť od mno-
hých faktorov, z ktorých nie všetky dokáže 
obec ovplyvniť. Hlavne bude záležať na 
veľkosti vlastných finančných zdrojov, na 
podmienkach a možnostiach získavania 
nenávratných finančných zdrojov a dotá-
cii. Držme si palce.
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TK Brodské 
tenisový klub

TK Brodské- tenisový klub  fungujúci od 
roku 2014 začal v minulom roku 2016  s 
prípravou tribúny pričom bola pripravená 
a spevnená betónová plocha tribúny, 
následne bola na tejto ploche postavená 
v roku 2017 prvá časť drevenej pergoly so 
strešnou krytinou. Tohto roku silný vietor 
spôsobil aj na tenisovom kurte škody tým 

že bol vyvrátený vysoký ihličnatý strom, 
ktorý poškodil vonkajšie oplotenie kurtu. 
Silný vietor takisto poškodil aj celé kovové 
oplotenie kurtu, čím vznikli nemalé škody. 
Do budúcnosti  bude potrebné toto oplo-
tenie opraviť čo si vyžiada nemalú inves-
tíciu. Ďalej bola dokončená druhá časť 
zavlažovacieho systému a rekonštrukcia 
elektrických rozvodov na kurte. TK Brod-
ské chce do budúcna dostavať druhú časť 
tribúny, vysadiť viac zelene  popri oplotení 
ako aj zrekonštruovať miestnosť s čerpa-
dlom privádzajúcim vodu zo studne. 
Do budúcna by klub chcel tiež zrekonštru-
ovať na druhom kurte odpalovú stenu pre 
hráčov, ktorá slúži na spresnenie úderov. 
V roku 2017 klub začal spolupracovať s 
tenisovou školou v Moravskom Svätom 
Jáne pod vedením trénera Maja Krajčíra. 
Tenisová škola má k dispozícii nafukovaciu 
halu do ktorej  cez zimnú sezónu začali 
chodiť aj naše nové tenisové talenty Sofia 
Heseková, Karin Rusnáková a Leo Čulen,  
ktorý už získali pekné ocenenia na turna-
joch. V lete 2018 tieto deti začnú trénovať 
na tenisovom kurte v Brodskom.  Prajeme 

im za tenisový klub veľa ďalších úspechov. 
Tenisový klub takisto v roku 2017 uspori-
adal  2. ročník tenisového turnaja Brod-
čan Open Cup v dvojhrách a štvorhrách. 
Víťazmi sa stali v dvojhrách Mário Bartal a v 
štvorhrách Tereza Škultetyová a Peter Gál.   
Takisto bola v roku 2017 dohratá Brod-
čanská tenisová liga ročník 2016. Finále 
bolo záležitosťou hračov Brodského Mária 
Bartala a Romana Pavlíka. Víťazom sa stal 
Mário Bartal. Bližšie informácie o Teniso-
vom klube nájdete na stránkach www.
tk-brodské.webnode.sk. Tenisový klub 
Brodské bude rád ak sa do jeho radov pri-
dajú ďalší členovia z radov detí , mládeže 
aj dospelých. Veríme v rozvoj tohto športu 
v našej obci. 

Branislav Rusnák
Predseda klubu
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Poznámka redakcie - Obecný občasník je 
tu pre Vás, milí spoluobčania, radi privítame Vaše 
návrhy a  podnety. Určite si radi prečítate ako 
bilancujú jednotlivé organizácie svoje pracovné 
a spoločenské úsilie. Príspevky môžete nosiť na 
USB kľúči, alebo posielať elektronicky na adresu: 
administrator@brodske.sk

Brodčan - Občasník obce Brodské vydáva 
Obecný úrad Brodské. Sídlo vydavateľstva: 
Školská 1030/2, 908 85 Brodské. Redakcia si 
vyhradzuje práva príspevky skrátiť, redakčne 
upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť 
za obsah zverejnených písomných alebo 
fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ 
nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých 
v reklame a inzercii.

Komunálny odpad

Dátum Deň

5. január 2018 piatok

18. január 2018 štvrtok

1. február 2018 štvrtok

15. február 2018 štvrtok

1. marec 2018 štvrtok

15. marec 2018 štvrtok

29. marec 2018 štvrtok

12. apríl 2018 štvrtok

26. apríl 2018 štvrtok

11. máj 2018 piatok

24. máj 2018 štvrtok

7. jún 2018 štvrtok

21. jún 2018 štvrtok

6. júl 2018 piatok

19. júl 2018 štvrtok

2. august 2018 štvrtok

16. august 2018 štvrtok

30. august 2018 štvrtok

13. september 2018 štvrtok

27. september 2018 štvrtok

11. október 2018 štvrtok

8. november 2018 štvrtok

22. november 2018 štvrtok

6. december 2018 štvrtok

20. december 2018 štvrtok

Separovaný zber PAP

Dátum Deň

6. január 2018 sobota

9. február 2018 piatok

16. marec 2018 piatok

20. apríl 2018 piatok

18. máj 2018 piatok

15. jún 2018 piatok

13. júl 2018 piatok

10. august 2018 piatok

14. september 2018 piatok

19. október 2018 piatok

16. november 2018 piatok

14. december 2018 piatok

Separovaný zber PET

Dátum Deň

19. január 2018 piatok

23. február 2018 piatok

23. marec 2018 piatok

27. apríl 2018 piatok

31. máj 2018 štvrtok

29. jún 2018 piatok

27. júl 2018 piatok

24. august 2018 piatok

21. september 2018 piatok

26. október 2018 piatok

23. november 2018 piatok

21. december 2018 piatok

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Brodské
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Uzavreli manželstvo roku 2017

Roman Hesek – Ružena Košová
Václav Klapetek – Mgr. art Soňa Pavlovičová

Libert Haberl – Natália Hačundová
Róbert Kornucik – Vladimíra Ortová

Mgr. Michal Vávra – Mgr. Michaela Kondlová
Michal Škoda – Romana Gulíšková

Jakub Lapeš – Romana Kornuciková
Roman Hesek – Michaela Ravasová
Juraj Turček – Dominika Štvrtecká
Armen Nazajran – Silvia Danielová
Robert Šomogyi – Petra Miháliková

W

Vítame medzi nami  r. 2017

Alex Horňáček
Michal Hoferka

Filip Válka
David Kotrla

Dano Jerdonek

Romana Danielová
Dominik Zámečník

Kristína Dršková
Juraj Samek

Timotej Banas
Vivien Prokop
Daniel Vávra

W

Opustili nás v  r. 2017

Valúšek Eduard
Suchovský Dalibor
 Jurkovičová Valéria

 Trubiroha Anton
 Rudinská Mária

 Polóniová Katarína
 Stachovičová Klotilda

 Štvrtecká  Anna
 Madunický Viliam
Stachovič Štefan

 Knapová Jozefína

 Pavlovičová Mária
 Puškáč Anton
 Vrzalík Milan

 Stachovič Kliment
Hnátová Eva
 Libušová Eva

 Danielová Mária
 Stachovičová Štefánia

 Galba Michal
 Tureček Ján
 Čulen Ignác

 Antálek Štefan
 Prušanská Helena

 Jánošík Jozef
 Knapová Anna
Samková Anna

 Kukliš Peter
 Palkovičová Agneša

Bartal Ján
 Lacko Koloman

q  Spoločenská kronika r

Ročník 1952 - 65 roční  Pavlíková Emília, Čulen Viliam, Madunická Viera, Marčišovská Anna, Krídl Stanislav, 
Hnátová Estera, Burcel Alexander, Poláček Jaroslav, Barkóciová Eva, Masrnová Danka, Hipský Ján, Országhová Štefá-
nia, Štvrtecká Viera, Ištoková Anna, Páleníčková Blažena, Hačundová Eva, Halásová Viera,  Halás Jozef, Grázel Jozef, 
Lisá Mária, Štvrtecká Gizela, Forrová Anna, Hladík Dušan, Franzová Milada, Valachovičová Jana, Karnoš Milan, 
Burcelová Elena, Kalčík Ivan, Polák Anton, Lániková Mária, Suchovská Milada, Machová Antónia
Ročník 1947 - 70 roční  Blažek Štefan, Krídl Ján, Hesek Anton, Gaľová Marta, Kocúrová Zdenka, Šimkovičová Jozefa, 
Slováček Emil, Dujsíková Elena, Michalovská Izabela, Pukančíková Anna, Riška Jaroslav, Polčin Tibor, Praženka Ján, 
Stachovičová Mária, Lackovičová Kvetoslava, Suchovský Eduard, Gulíšková Eva, Kovarovičová Valéria, Krchňáková 
Klára, Dujsík Ľubomír, Hladíková Stanislava, Čulenová Zuzana, Hačundová Danka,  Kocúr Miroslav, Vionnetová Sta-
nislava, Čulen Marian, Lančaričová Mária, Páleníčková Božena, Rišková Viera, Karas Dominik, Prušanská Drahomíra, 
Vrátilová Marta, Vlková Pavlína, Emrich Pavel
Ročník 1942 - 75 roční  Trubirohová Valéria, Kuklišová Margita, Trčková Valéria, Hnátová Gabriela, Pavlík Alexander, 
Antálek Zdenko, Pavlík Ivan, Trubirohová Viera, Bayer Eduard, Čulenová Anna, Valúšková Mária, Čulenová Vilma, Sta-
chovičová Vilma, Kocák Ján, Palkovič Stanislav, Lackovič Jozef, Štvrtecký Ivan, Šimkovičová Ružena
Ročník 1937 - 80 roční  Gulíšek Ignác, Bartal Martin, Suchovská Mária, Štvrtecký Viliam, Hladíková Helena, 
Škulibová Anna, Antálková Rozália, Trubirohová Eva, Čulen Anton, Libuša Eduard, Straková Valéria, Trubiroha Dezider, 
Lisická Zdenka, Ferenčík Alojz
Ročník 1932 - 85 roční  Čulenová Mária, Papánková Etela, Krídlová Valéria, Dujsíková Helena, Hačundová Štefánia, 
Burská Mária, Štulrajterová Anna, Škuliba Karol, Čulenová Mária
Ročník 1927 - 90 roční  Hnátovič Štefan, Pavlovič Rudolf, Mrázová Valéria
1926 a starší  Škodová Mária, Hrazdilová Bernardína, Jakubcová Mária, Neoveský Ignác, Antálková Rozália, Suchov-
ský Ferdinand, Dujsíková Helena, Papánek Oldrich, Hladíková Štefánia, Ševčovičová Štefana, Hladíková Mária

Srdečne blahoželáme

q    Jubilanti  r
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Zo spoločenského života v obci

Stavanie mája

IX. ročník Brodčanského jarmoku

Deti z Brodského na tábore

IX. ročník Brodčanského jarmoku

Mikuláš Slávnostné otváranie bytového domu 

Pozvánka
Pozývame Vás na jasličkovú pobožnosť na  
1. Sviatok vianočný dňa 25.12.2017  

o 15:00 hod. do miestneho kostola sv. Anto-
na. Pri jasličkovej pobožnosti budú účinkovať 
deti z folklórneho súboru, základnej umeleckej 

školy a ostatné deti, ktoré si pripravia svoj 
príspevok Ježiškovi.  


