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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.

Najstaršie osídlenie obce Brodské
V úvodnom príspevku k publikácii 
Brodské nášho rodáka PhDr. Kon-
štantína Palkoviča, PhDr. Viera Dra-
hošová uvádza...

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

„Aby všetci ľudia v dobrej vôli žili,

aby svoje srdcia láskou naplnili,

aby šťastia, zdravia plnú náruč mali,

aby ich priehrštím iným rozdávali.“

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia,
šťastia a úspechov
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Vianočné zamyslenie
Veselé Vianoce a šťastlivý nový rok – prosté 
slová, ktoré v tomto predvianočnom čase 
rezonujú medzi ľuďmi s množstvom želaní 
a prianí všetkého najlepšieho, najmä 
pohody a šťastia do nového roka.
Sviatky mieru a pokoja vplývajú na človeka 
pozitívne, prirodzene sa stávame milšími 
a priateľskejšími. Akoby v náhlom tichu, 
ktoré nastalo po chvíľkovom prerušení 
existenčného lomozu, odrazu začujeme 
tichučko a jemne tikať svoju ľudskú dušu. 
Tú dušu, na ktorú toľkokrát nebolo času. 
Samozrejmé a jednoduché veci vystúpia 
zo šedivého úzadia svojej každodennosti.
Sviatky, ktoré prežívame nám kážu myslieť 
na svojich blízkych, svoju rodinu, svojich 
priateľov a na všetkých ľudí aj na tých, čo 
sú bez domova. Čas vianočný zvýrazňuje 
motív domova. Všetci hľadáme miesto, 
kde by sme sa na tento čas uchýlili. 
Rok sa s rokom stretáva a všetci sa pripra-
vujeme na tento zvláštny čas. Prichádza 
čas, ktorá nás poľudšťuje, každoročne sa 
nás dotýka svojou atmosférou, v ktorej 
rezonujú slová domov, rodina, zdravie 
láska, šťastie, priateľ, človek V tento čas 
aspoň na chvíľu ustane zhon, každo-
denné starosti odsunieme do úzadia. Ako 
nás dokáže zmeniť tento zázračný čas! 
Akosi ľahšie znášame pomyslenie n blízku 
budúcnosť, ktorá nebude jednoduchá. 
Vianočné sviatky chce každý z nás prežiť 
v kruhu svojich najbližších, v príjemnej a 
pokojnej atmosfére. Verím, že každá rodina 
si vytvorí takú pohodu , aby aj tohtoročné 
vianočné sviatky boli tými najkrajšími, čo 
prežije.  Nie každá rodina prežíva tieto 
sviatky spoločne. Sú medzi nami rodiny, 
kde v tieto dni s láskou a úctou spomínajú 
na svojich blízkych.
No a na záver roka chcem poďakovať 
všetkým občanom, organizátorom, spon-
zorom a hosťom podujatí a všetkým, ktorí 

skvalitňujú život našej obce.  Do nového 
roka Vám želám veľa šťastia a optimizmu. 
Nech víťazstvo dobra nad zlom nie je 
len rozprávkovým mottom. V živote nás 
postretnú rôzne okamihy, radosti aj sta-
rosti, ktoré k nemu patria. No nezabud-
nime na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú 
pomoc a porozumenie

Nie iba matka, otec, bratia a sestry sú tvoja 
rodina.
Je ňou sused, ľudia z iných miest a náro-
dov.
Preto každému stôl bohato prestri,
nikoho nevynechaj ani náhodou.
Nikomu neublíž, nepraj zlé, neuraz.
K pravde sa dvíhaj ako z hliny raž.
Neoklam, ak si mince dôvery iní u teba na 
drobné rozmenia.
Tvár si neskrývaj za ružovú masku.
Každého miluj, každého si váž.
Maj srdce čisté ako jarná lúka, dažďom 
zrosená.
Rozdávaj iba úsmev a lásku.
Ona sa potom vráti späť k tebe ako ozvena.
Tak nech ubieha tvoj rok, mesiac, každá 
hodina.
Sme predsa všetci jedna rodina.

Krásne Vianočné sviatky plné milostí a 
pokoja 

Anna Krídlová, 
starostka obce

Poďakovanie voličom
Vážení občania,
Ďakujem Vám za dôveru a podporu, ktorú 
ste mi prejavili v Komunálnych voľbách 
2018. Ďakujem Vám aj v mene novozvo-
lených a staronových poslancov, ktorým 
touto cestou srdečne blahoželám. Som 
presvedčená, že je v záujme všetkých, 
ktorí sme boli zvolení na svoje posty, aby 
posunuli život v našej obci dopredu v pro-
spech ľudí a verím, že spoločnými silami 
dokážeme naplniť naše ciele a predsavza-
tia. Je to pre nás záväzok, aby sme riešili 
nielen veľké projekty ako cesty a chodníky, 
ale aj každodenné problémy Vás obyvate-
ľov našej obce a týmto posunieme našu 
obec o kus ďalej. Som hrdá na svoju obec 
a na občanov Brodského. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí nás podporili a uro-
bím všetko pre to, aby som Vašu dôveru 
nesklamala.

Anna Krídlová

Symboly Vianoc
STROMČEK
Vianoce bez vianočného stromčeka by 
ani neboli Vianocami. Legenda hovorí, 
že na nápad ozdobiť vianočný stromček 
prišiel v 6. storočí írsky mních, ktorý chcel 
prilákať ľudí na svoje kázne. Keďže si vši-
mol, že ľudia majú v úcte jedľu, ozdobil 
ju horiacimi fakľami v tvare kríža. A vtedy 
sa zrodila tradícia... Prvýkrát sa ozdobené 
vianočné stromčeky objavili v 16. storočí 
v Nemecku. Chudobní ľudia ich nahradili 
zelenými vetvičkami, ktoré po domoch 
rozdávali vinšovníci. 
Prvé vianočné stromčeky si ľudia zdobili 
tým, čo si vypestovali doma v záhrade, 
najčastejšie čerstvými či sušenými jabĺč-
kami, hruškami, alebo orechmi. Neskôr sa 
začali používať perníky, papierové ozdoby, 
rôzne figúrky zo slamy či rôznych tráv či 
kukuričného šúpolia. 
Samozrejme, vyrobiť takéto ozdôbky 
nebolo jednoduché, chystali sa už mesiac 
pred sviatkami. Vianoce mali svoje čaro, 
pretože rodina bola po večeroch spolu, 
alebo sa ľudia stretávali pri páraní peria a 
deti pritom vystrihovali ozdoby na strom-
ček.

BETLEHEM
Tradíciu vianočných betlehemov založil v 
roku 1233 Svätý František z Assisi. So svo-
jimi priateľmi priviedol do jaskyne živého 
osla a vola. V tejto jaskyni František slúžil 
polnočnú omšu. Koncom 18. storočia 
jasličky opustili kostoly a ujali sa medzi 
pospolitým ľudom. 
K základným figúrkam- Ježiškovi v jasliach, 
Márii, Jozefovi, volovi, pastierom, stádom 
a trom mudrcom si ľudia pridávali aj ďalšie 
postavy zo svojho najbližšieho okolia. Aj 
materiály, z ktorého sa betlehemy vyrábali, 
bol rozmanitý. Betlehemy bolo papierové i 
vyrezávane z dreva.

OPLÁTKY
Symbol Kristovho tela, neodmysliteľne 
patrí k štedrej večeri.

CELODENNÝ PÔST
Ľudia dodržiavali na Štedrý deň pôst. 
Nejedlo sa dovtedy, kým sa na oblohe 
neobjavila prvá hviezda.

ADVENTNÝ VENIEC
Ľudia si zhotovovali adventné vence už 
V 19. storočí. Nápad pochádza od ham-
burského duchovného Johanna Wichler 
na, ktorý si v roku 1860 zavesil vo svojom 
dome na strom obrovský čečinový veniec. 
A pripevnil naň 24 sviečok, na každý 
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adventný deň jednu. Dnes do venca vkla-
dáme obyčajne štyri sviečky podľa počtu 
adventných nedieľ. 

Polevy na perníky
Bielková poleva:
12-16 dkg dvakrát preosiaty práškový 
cukor, 1 bielok, citrónová šťava, Poma-
rančová poleva,  20 dkg dvakrát preosiaty 
práškový, cukor, 2 PL vody, šťava z poma-
ranča.
 
Citrónová poleva :
18 dkg dvakrát preosiaty práškový, cukor, 
2 PL vody, šťava z 1 citrónu. 

Žĺtková poleva :
10 dkg práškový cukor, 1 žĺtok, citrónová 
šťava, 

Rumová poleva:
18 dkg práškový cukor, 1 PL vody, 2 PL 
rumu.

Zimné pranostiky
Ľudia už odpradávna pozorovali prírodu. 
Ich dlhodobé pozorovania a životné skú-
senosti sú pretavené do pranostík. Dnes 
už mnohé z nich možno ani neplatia, 
keďže príroda a počasie si s nami robí, čo 
chce. Posledne roky zo zimy zväčša sko-
číme hneď do letnej obuvi, v lete nás zase 
zaskočia tropické dni, kedy sa teplota blíži 
takmer k štyridsiatim stupňom a zima tiež 
dokáže prekvapiť. Posúďte sami, či roky 
platiace pranostiky viažuce sa s časom via-
nočným, nestratili na svojej intenzite.
• Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
• Aký je čas na Adama a Evu, také budú 

nasledujúce dni.
• Ak je na Štedrý deň jasný východ slnka, 

urodí sa jarné obilie.
• Na Štedrý deň hviezdičky, ponesú vajíčka 

sliepočky.
• Ak je na Štedrý deň vietor, bude malá 

úroda.
• Keď je na Štedrý deň na nebi veľa hviezd, 

bude veľa zemiakov.
• Ak padá na Štedrý deň sneh, urodí sa 

veľa vína.
• Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chy-

tia, veľké záveje narobia.
• Na svätého Štefana nesmie už byť barina.
• Na svätého Štefana každý sa má za pána.
• Keď duje vietor na Štefana, bude víno 

budúceho roku plané.
• Ak na svätého Štefana svietilo slnko, 

bude drahé ovocie.

Najstaršie 
osídlenie obce 
Brodské
V úvodnom príspevku k publikácii Brodské 
nášho rodáka PhDr. Konštantína Palkoviča, 
PhDr. Viera Drahošová uvádza, že sa v obci 
neuskutočnil systematický archeologický 
výskum. Nálezov je málo a pochádzajú z 
náhodných objavov. Doposiaľ najstarším 
nálezom z územia obce je neskorolatén-
ska bronzová ozdoba, ktorá bola zistená 
v nálezovom celku s predmetmi z doby 
rímskej v chotári Za Smuhú. Ide o závesok 
okrúhleho tvaru s prelamovanou mriežko-
vou výzdobou. Je uložený v SNM v Brati-
slave.
 Neprofesionálne sa archeológiou zao-
beral miestny obyvateľ pán Konštantin 
Jakubec, ktorý práve pri zemných prácach 
objavil sídlisko z doby rímskej a sústavne 
sa venoval sledovaniu slovanskej lokality 
Veleš. Pozýval archeológov z Filozofic-
kej fakulty Univerzity Komenského, ale 
výskum sa nekonal. V dobe rímskej bolo 
Záhorie husto obývane v súvislosti s Jan-
tárovou cestou, ktorá prechádzala Pomo-
ravím a spájala Polabie s rímskymi pro-
vinciami. Predstavovala dôležitú tepnu a 
sprostredkovala na naše územie množstvo 
vyspelých civilizačných vplyvov. Koncom 
19. storočia asi v roku 1882, bol známy 
nález mince v chotári obce v miestach  na 
ľavom brehu rieky Moravy. Išlo o bronzovú 
mincu, sestercius cisára Galbu (68-69 n.l.) 
s nápisom Galba Imperator Caesar Augus-
tus Semper, na averze SER GALBA IMP 
CAES AVG, ktorá poukazovala na možné 
osídlenie v staršej dobe rímskej. Predpo-
klad sa potvrdil, keď v roku 1965 prišlo pri 
stavbe vrtných veží zásluhou Konštantína 
Jakubca k objavu germánskeho sídliska 
v časti chotára Za Smuhú. V nálezovom 
súbore sa nachádzali dve nádobky, dva 
hlinené prasleny, zdobené črepy, zlomky 
mazanice s otlačkami  dosiek. Na základe 
toho bolo sídlisko datované do staršej 
doby rímskej, 1. a 2. storočie. Všetok zís-
kaný materiál bol odovzdaný do Sloven-
ského národného múzea v Bratislave.
Ako staroslovanská lokalita sa Brodské 
uvádza v súvislosti s náleziskom poh-
rebiska, ktoré bolo zistené v intraviláne 
obce pri stavebno - zemných prácach v 
rokoch 1922 a 1937. Pohrebisko bolo žia-
rové a získane boli z neho 4 popolnice a 
2 menšie nádoby, ktoré datujú pochová-
vanie od 7. -8. storočia. / Nálezová správa  
AÚ SAV 215/56/ O niekoľko desaťročí 
neskôr, presne roku 1976, tiež pri zemných 

prácach boli porušené obytné objekty 
s kamennými základmi, pričom sa našli 
črepy datované do 9. až 10. storočia. Celá 
lokalita bola určená ako hradisko. / Biale-
ková 1989,  s. 292 - 293. / Hradiská u Slo-
vanov vznikali i počas veľkomoravského 
obdobia  a je teda veľká pravdepodob-
nosť, že na území Brodského jestvovala v 
tomto období významná komunita, ktorá 
mala aj vlastný sakrálny objekt. Toľko PhDr. 
Viera Drahošová.
      V predchádzajúcom článku sa spomína 
v súvislosti so Slovanmi časť chotár Veleš. 
Celé roky to boli lúky. Dlho na tých lúkach 
bolo vidieť vyvýšeninu. V slovanskej myto-
lógii bol Veleš boh dobytka a pastvín.                                 
       Práve tu sa predpokladá existencia slo-
vanského hradiska, podobne ako na neďa-
lekom Pohansku či Valoch u  Mikulčic. Keď 
v  osemdesiatych rokoch minulého storo-
čia štátne majetky lúky rozorali, našli sa tu 
črepy hlinených nádob a  miestny rodák, 
pán Jakubec, ktorý sa zaujímal o dané 
miesta dôkladnejšie, našiel kosti a zuby 
zvierat. Odniesol ich do Bratislavy na Uni-
verzitu Komenského, katedru archeológie, 
kde sa po preskúmaní dozvedel, že nálezy 
pochádzajú z 11. storočia. Podrobnosti 
sa môžete dočítať v spravodaji Brodčan 
z  mája 1992 v príspevku pána profesora 
Konštantína Palkoviča „Čo skrýva Veleš 
v  Brodskom“. Opis článku s   rovnakým 
názvom vyšiel aj v občasníku našej obce 
v roku 2014.
Okrem nálezov sa zachovala aj povesť 
o príchode Solúnskych bratov, sv. Cyrila 
a Metoda. Povesť hovorí, že keď išli so 
svojím sprievodom kupeckou cestou od 
Devína na Moravu k Velehradu, neskoro 
večer prišli k rieke. Keď nenašli prechod, 
rozhodli sa na pažiti prenocovať. Ráno sa 
zobudili a všade ich obkolesovala voda. 

Pokračovanie na str. 4
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Suchá bola len tá trocha vyvýšená pažiť. 
Prekvapení pozerali, čo budú robiť, keď po 
vode k nim prichádzali rybári na loďkách. 
Ponúkli im, že ich prevedú k ich obyd-
liam, ktoré boli na ostrove medzi dvomi 
korytami vtedy práve rozvodnenej rieky 
Moravy. Jeden z rybárov ich vraj pozval 
prejsť cez vodu aj bez loďky. Morava celé 
stáročia menila koryto, vytvárala meandre 
a ostrovy. Povesť ďalej hovorí, že si oby-
vatelia nechali od sv. Cyrila a sv. Metoda 
posvätiť základný kameň pre kostol.  Svätci 
im zanechali aj písmo, ktoré sa potom 
stalo základom pre slovanských predkov, 
teda hlaholiku
Zachovala sa riekanka:

To je krátke, to je dúhe 

to je tenké, to je tuhé, 

to polica zubatá  

to je koza rohatá

to stolica sedatá

to sú oči 

to sú zuby

to sú kléšča

to je zámek

to stolica rezatá. 

Túto riekanku poznali aj naši rodičia, hrá-
vali sa pri nej na školu.
 Po tejto príhode sa vraj obyva-
telia presťahovali na vyvýšené miesto, 
kde im voda nezalievala obydlia. Celý čas 
prejavovali naši predkovia  sv. Cyrilovi a 
Metodovi veľkú úctu. Obecné pečatidlo 
a erb, na ktorom sú vyobrazení presne 
ako povesť hovorí, stoja títo svätci proti 
sebe na zelenej pažiti, za nimi je modré 
pozadie,  každý stojí pod jedným dubom. 
Jedna postava drží v ruke jablko – znak 
moci, druhá pergamen – znak vzdelanosti 
a nad nimi sa vznáša holubica - symbol 
Ducha Svätého Na pečati je kruhopis 
„Pecsat oszady Broczka 1770“. Aj súčasný 
znak obce a kruhová pečiatka má tú istú 
podobu.
Ďalším dôkazom úcty je obraz svätcov 
na bočnom oltári v miestnom kostole. V 
roku 2013, pri príležitosti výročia príchodu 
svätcov na naše územie, bolo v parku 
pred základnou školou inštalované dre-
vené súsošie Sv. Cyrila a Metoda. Autorom 
je výtvarník Miroslav Kinder, žijúci v Brod-
skom. 

Fotografie zbierkových predmetov z loka-
lity Brodské :
1. Závesok bronzový z neskorej doby 
laténskej (poloha „Pred Smuhu“)

2. Džbán hlinený, XVI. Storočie (poloha 
neuvedená)

3. Nádoba hlinená, XVI. storočie (poloha 
neuvedená)

4. Pokrievka hlinená, XVI. Storočie (poloha 
neuvedená)

Marcela Antálková,  
zdroj: kniha Obec Brodské

História našej  
dedinky Brodské
Na rovine šírej, v tom lesnatom kraji
rieka tíško tečie, vrúbená vrbami,
hadito sa vinie, v ranné hmly halí, 
stále od nás tečie, stále je tu s nami

Na brehu dedinka tisíc ročná stojí,
má meno od brodu , čo cez rieku vodí
a ríša čo zašla, meno rieky zdobí,
tá dedinku naša, ten kraj náš je rodný

Pole tu piesčité, bory vôkol šumia, 
povedľa domčekov sú maličké humná, 
políčko zasadia, zoberú úrodu 
a tak rok prežijú, vďaka Pána Bohu.
Tuná prešli vojská Tataři a Turci, 
zem nám pošliapali Kuruci-Labanci,
Francúz všetko spálil, ostala len bieda,
A z tej biedy veľkej, žiť sa veru nedá.

Od vekov tu ľudia tvrdo, skromne žili
za chlebom do sveta biedni odchodili,
a tí, čo odišli, ostali za morom, 
všetci sa zmierili so svojím osudom

Málo sa vrátilo , šťastnejší čo boli,
len s pár dolárikmi čo si zarobili, 
polia po kúpili, ďalej tvrdo dreli, 
lepšie časy chceli, tých sa nedožili...

Epilóg:
Myšlienka neznámeho autora sa mi páčila. 
Prvé verše som opísal, posledné dopísal, 
teraz poznáš obsah, keď si to prečítal.

Olda Papánek

Spomienky
Oživiť spomienky dávnych časov v mysli, 
čo Ti v Tvojom srdci snáď i bolesť vtisli, tie 
čo žalosť vniesli, snažme sa zapudiť a čo 
radosť dali snažme sa oživiť, ostane krásny  
sen, veď vieš že sny sa menia, stisk ruky vo 
dverách, mať úsmev na perách a zbohom 
– či dovidenia?
Takto by som začal opisovať životné prí-
behy našich spoluobčanov, ktorí začali 
svoju životnú púť za morom a ich životná 
cesta nikdy nebola „zmapovaná“. Ich osu-
dový priebeh som si vypočul v šenku 
i Mikulú. Tu vedľa „šentíšia“ bola väčšia 
miestnosť kde sa v zime topilo, tu mas-
tili kartári žolíka, šveca, duráka a tiež hrá-
vali šachy, domino a rozprávali príhody z 
vojny, zo života a tak.... zaujímavé udalosti 
nám rozprával pán Albín Mikula, ktorý 
slúži u 72 regimentu v Prešpurku. Tento 
regiment bol grupovaný nášho Záhoria 

Dokončenie zo str. 3
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Pokračovanie na str. 6

a súžili tu i niektorí vojaci z našej obce. 
Regiment bol zajatý u mesta Lvova v roku 
1915 a „ešelon“ ich  prepravil až na Sibír. Po 
skončení vojny sa zajatci vracali domov. 
Návrat domov odmietol vojak Mareš   „a 
viete prečo?“ – pretože mal zlú ženu.
Ešte než sa vrátim k tejto hlavnej téme 
spomeniem ešte jednu udalosť, ktorú 
som tam počul. Keď v roku 1880 až 1885 
na Aljaške začala zlatá horúčka a tejto 
„nákaze“ podľahol i jeden náš občan. 
Meno som nezistil, ale je isto, že viacej sa 
nevrátil. Buď naryžoval nejaké nugety a 
bol okradnutý a ....., zabitý, alebo sa dal k 
tým druhým a tiež ho stihol taký osud- stal 
sa nezvestným. 
Takéto alebo i iné príbehy by sa dali opí-
sať, ale niektoré sú veľmi čerstvé a ich 
potomkovia ešte žijú, netreba ich oživo-
vať. Spomeniem len jednu, ktorá sa stala 
24.12.1953 roku . Vtedy sa pracovalo i na 
štedrý deň a piati občania už nesedeli so 
svojimi rodinami u štedrého večerného 
stolu. Tu rýchlik narazil do odstavenej 
súpravy osobného vlaku a bola z toho 
veľká tragédia. Tento môj príhovor bol len 
tak úvodom
Hlavnou postavou môjho spomínania je 
človek, ktorý si zaslúži obdiv nielen môj 
ale i širokej verejnosti. Hlavným hrdinom 
bude náš rodák František Hrazdil – Srnec. 
Neviem prečo dostal takúto prezývku. 
Možno že bol trošku vyplašený. Preto mu 
venujme trocha visacej pozornosti, lebo 
nie každá obec sa môže pýšiť tým, že 
sme mali rodáka, ktorý slúžil vo francúzkej 
cudzineckej légii.
František sa narodil v roku 1900. Bol to 
malý „čiperka“ a najväčšie životné trauma 
bolo, že nebol pri asentírke odvedený. 
Neplniť totiž parametre odvodu. Pre jeho 
malú postavu nebol schopný vojenskej 
služby. Preto sa postavil na „zadné“  a 
rozhodol sa vstúpiť do francúzkej cudzi-
neckej légie. Tam brali malých, veľkých, 
problémových a najmä tých , ktorý mali 
problémy so zákonom vo svojej domo-
vine. Či to bol vrah alebo bankový lupič, 
vstupom do cudzineckej légie nebol 
potrestaný. Deväťdesiat percent mužstva 
sa skladalo z takýchto profesií, lebo vedeli, 
že do svojej vlasti sa už niky nemôžu vrátiť. 
Tu žili  rozpútaným životom, v cudzinec-
kej légii za ním padla „klec“. No náš Fran-
tišek bol výnimkou. Najväčší počet týchto 
legionárov  tvorili príslušníci nemeckého 
národa. Hlavný stan – veliteľstvo légií bolo 
v Maroku. Kasárne boli postavené na okraji 
púšte, aby každodenný výcvik nezaberal 
dlhé pochody na cvičák. Tu sa  prevádzal 
každodenný základný výcvik a po tomto 
výcviku 2 – 3 mesačnom boli vojaci dislo-
kovaný do materských posádok.

Najviac boli posádky na  ďalekom 
východe. Tu mali Francúzi rozsiahle koló-
nie – malá Ázia, Jáva, Sumatra, Borneo, 
Vietnam a spústa malých ostrovov, ktoré 
oplývali nerastným bohatstvom. Ťažili sa 
tu rudy, meď cín, zlato a všetko čo bolo 
v Európe vyčerpané. Ostrovy boli bohaté 
na južné ovocie a bohatý latifundisti vyu-
žívali  miestne obyvateľstvo na tieto práce. 
Pracovali za misu ryže, ovocie vyvážali do 
Európy a zisk bol obrovský.
No a práve do týchto lokalít odvelili legio-
nárov na udržovanie poriadku.
Teraz sa musím vrátiť k nášmu Františkovi, 
ktorý opísal výcvik legionára než sa stal z 
neho vojak. Po budíčku  a  raňajkách nastal 
výcvik na cvičišti. Púšť – mohutné pies-
kové duny, ktoré mali hneď za kasárňami,  
niektoré kopce dosahovali  výšku aj 50 
metrov. Plná poľná puška, maska a ide sa. 
Teplota 50 – 60 stupňov, pocitová teplota 
piesku sa nedá opísať. Peklo na zemi. No 
a v tomto pekle prebiehal výcvik. Tí, ktorí 
nevládali „lapiduši“ mu potreli ústa han-
drou namočenou v octe. Tí, ktorí odpadli, 
snažili sa kamaráti odtiahnuť do kasárne. A 
tí, ktorí zomreli na cvičáku bola vyzlečená 
uniforma a telo sa zahrabalo do piesku. No 
na druhé ráno po príchode na cvičák bolo 
vidieť  hyeny i supi......
A František  pokračuje, po výcviku bol náš 
oddiel dislokovaný na ďaleký východ. Tu 
som strávil 16 rokov. Udržovali sme poria-
dok, lebo nebola núdza o menšie či väčšie 
šarvátky. A často sa stávali, že domorodci 
použili voči legionárom mačeta a nože „ 
všetko v tichosti“. Najväčšie konflikty nastali 
keď v čase voľna sa navštívila nejaká tá 
„putika“.  Najviac navštevované boli kluby 
lásky. Personál v tomto klube boli slečny 
z Európy  alebo z východnej Afriky. Ženy  
moslimky túto službu neposkytovali. Lebo 
viera im to zakazovala. Značne podgu-
rážený legionári pri návrate do kasární 
obťažovali moslimky a strhnúť jej závoj je 
veľké poníženie a trestalo sa smrťou. Stá-
valo sa dosť často, že v ženskom habite 
bol prevlečený muž a stret s ním končil 
smrťou legionára. Bola to gerilova vojna. 
Boli posilnené hliadky ale aj napriek tomu 
mnoho vojakov tu našlo svoju smrť. Došlo 
to až tak ďaleko, že organizovaná gerila za 
hlavu vojaka vyplatila odmenu.
No a práve v tomto čase. Keď tu kulmi-
novalo nepriateľské napätie, začalo sa v 
Európe vojnové napätie.
Poplach nalodenie a po dlhej plavbe vylo-
denie v Rejkjaviku za polárnym kruhom. 
Tu sme mali strážiť továrňu na výrobu ťaž-
kej vody na výrobu vodíkovej bomby. Tu 
sme sa dlho nezdržali. Pri vojnovom útoku 
Wermachtu, na tento cieľ, nebol kladený 
žiaden odpor z našej strany, nemali sme 

za čo a pre koho bojovať, a keďže väčšina 
legionárov boli Nemci, nebol problém sa z 
porážkou vyrovnať. Boli sme deportovaný 
do zajateckého tábora neďaleko Ham-
burku. Schopní Nemci vstúpili do wer-
machtu a nás ostatných poslali domov.
No a tak som tu. Moja anabáza svetom 
trvala 16 rokov a nejaký deň. Dohovorím 
sa 5-timi jazykmi ale našu reč som skoro 
zabudol. Sľubujem, že sa polepším.
Takto sa nejako vyrozprával bývalý prísluš-
ník francúzkej cudzineckej légie František 
Hrazdil- Srnec. Všetci ho obdivovali ale 
nikto mu nezávidel.

Spomienky zapísal Olda Papánek

Brodčania v rakúsko- 
uhorskej armáde počas 
1.svetovej vojny  
Pri príležitosti 100. výročia ukončenia 
1.svetovej vojny sú v médiách glorifiko-
vaní najmä čsl. legionári. Akosi sa zabúda 
na vojakov, ktorí bojovali a položili svoje 
životy tak, ako im ich vojenská prísaha 
kázala - za svoju vtedajšiu vlasť. V rakúsko 
– uhorskej monarchii, rukovali vojaci 
k regimentom (plukom) podľa svojho 
bydliska. Keďže prevažnú časť armády 
tvorili pešiaci, Brodčania rukovali najmä 
k pešiemu pluku č.72 (IR72) ktorý sídlil v 
Bratislave. Pred prvou svetovou vojnou 
niesla táto jednotka čestný názov Freiherr 
von David. Vojaci pluku nosili svetlomodré 
výložky a uniforma mala gombíky žltej 
farby. Podľa mierovej dislokácie sídlil v 
Bratislave štáb pluku, I., III., a IV. prápor. Iba 
II. prápor bol dislokovaný v meste Teodo.  
Pluk zaradili do 27. pešej brigády (27. IBrig), 
ktorá bola súčasťou 14. pešej divízie (14. 
ID).  Táto divízia bola podriadená V. zboru. 
Bratislavský V. zbor bol súčasťou 1. armády 
generála Viktora Dankla, ktorá bola určená 
na front v Haliči proti ruskej armády. Oso-
bitnú vojnovú cestu mal II. prápor pluku, 
ktorý sídlil v Teode. Tento prápor bol zara-
dený do 14. horskej brigády (14. GBrig), 
ktorá bola súčasťou 47. pešej divízie (47. 
ID). Divízia bola priamo podriadená 6. 
armáde, ktorá bola určená na front do 
Bosny a Herzegoviny proti Srbsku. Podľa 
súpisu strát (ranených, zajatých, chorých 
a padlých vojakov) ktorý armáda vydávala 
počas celého trvania vojny v nepravidel-
ných intervaloch viacerí Brodčania bojo-
vali v 15. honvédskom (landwehr - „zeme-
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obrana“ ) pešom pluku ktorý bol zaradený 
do 74. honvédskej pešej brigády (74. HIB-
rig), ktorá bola súčasťou 37. honvédskej 
pešej divízie (37. HID).  Táto divízia bola 
tiež podriadená V. armádnemu zboru. Nie-
ktorí Brodčania bojovali aj u iných jedno-
tiek, napr. u tzv. poľných strelcov (Martin 
Kováč, Ján Malík, Štefan Hačunda, Eduard 
Antálek). 
72. peší pluk celú vojnu absolvoval v 
zostave 14. pešej divízie. Od začiatku 
vojny do októbra 1916 strávila táto divízia 
na východnom fronte. Potom bola 14. ID 
prevelená na taliansky front, kde bojovala 
až do konca vojny. Prvé bojové skúse-
nosti získal prešporský pluk v  bojoch pri 
Krasniku.  O neľudskosti tejto vojny ako aj 
vzťahu velenia k životom obyčajných voja-
kov napovedá fakt, že veliteľa 1.Armády 
Viktora Dankla po tomto víťazstve vykú-
penom stratou 15 000 vojakov za 3 dni 
bojov povýšili do šľachtického stavu s prí-
domkom von Krasnik.  Následne sa začal 
postup na mesto Lublin (26.8.-1.9. 1914), 
ruská protiofenzíva pod Lublinom (2.-6.9. 
1914), boje na Sane a Visle (6.-8. 10. 1914). 
Pluk sa zúčastnil bitky pri Ivangorode (22.-
26.10.1914), bojov pri Opatowke (27.10.-
2.11.1914), bitky pri Krakowe (16.-25. 11. 
1914). Rok 1914 pluk ukončil v bojmi na 
rieke Nida, ktoré prebiehali po veľkej bitke 
pri Limanowej (19.-31. 12.1914).
Rok 1915 sa začal v znamení krvavých 
bojov v Karpatoch. Prešporská 14. pešia 
divízia bola prevelená k 2. armáde gene-
rála Böhma-Ehrmolliho. Divízia absol-
vovala väčšinu karpatských bojov a po 
víťaznej nemeckej ofenzíve pri Gorliciach 
(máj 1915), patrila divízia k jednotkám, 
ktoré prenasledovali ustupujúce ruské 
sily. Do väčších stretov sa divízia dostala 
pri Przemysli (14.5-4.6.1915), pri Grod-
ku-Magierowe (16.-19. 6. 1915), pri Gnilej 
Lipe (29.6-2.7.1915). Na prelome augusta 
a septembra sa divízia zúčastnila ofenzívy 
vo východnej Haliči. V jeseni sa front stabi-
lizoval až do júna 1916, keď vypukla Bru-
silovova (Brusilov – veliteľ ruských vojsk) 
ofenzíva. Po dlhých mesiacoch nečinnosti 
nachytal ruský útok rakúsko-uhorské 
armády nepripravené. Po prvých neúspe-
choch sa podarilo ruské útoky zastaviť. 
Ťažké boje absolvovala 14. ID v bitke pri 
meste  Brody (28.7.-3.8.1916), bitke pri 
Zaloszce (4.-8.8.1916) a bitke na rieke 
Sereth (6.-12.9. 1916). posledné boje na 
východnom fronte divízia absolvovala 
počas ruskej jesennej ofenzívy. V októbri 

1916 boli „Prešporáci“ prevelení na talian-
sky front, ale až do apríla 1917 sa divízia 
nezúčastňovala veľkých bojov. Divízia 
mala dostatok času na aklimatizáciu na 
novom bojisku. V apríli bola 14. pešia diví-
zia rozmiestnená v okolí obce Vrtojba. V 
tomto priestore zažili prešporskí vojaci 
prvé významné strety s talianskou armá-
dou. Na prelome mája a júna sa divízia 
zúčastnila 10. bitky na rieke Soča a na pre-
lome augusta a septembra zase 11. bitky 
na rieke Soča. Po úspešnom prielome 
pri Kobaride (12. bitka na rieke Soča, 24.-
27.10.1917) sa 14. pešia divízia zúčastnila 
postupu k rieke Tagliamento, kde sa front 
na niekoľko mesiacov zastavil. V júni 1918 
sa začala ofenzíva na rieke Piava. Prešpor-
ská divízia patrila medzi jednotky, ktoré 
mali prekročiť rieku Piava.  Po ťažkých 
bojoch bola rakúsko-uhorská ofenzíva 
porazená a začal sa strastiplný ústup k 
Tagliamentu. Čiastkových bojov sa divízia 
zúčastňovala, až do začiatku novembra, 
kedy došlo k zastaveniu bojov na talian-
skom fronte.

Zdroj : www.kvhbeskydy.sk

Vojaci sa fotografovali, pre niektorých 
to bola prvá a pre mnohých posledná 
fotografia v živote

Odchádzali s malými dreveným kufríkom, 
označeným menom a bydliskom. Gázlos 
= Brodské, Nitrianska župa 

 

Čo sme prežili v MŠ
Materskú školu v roku 2018 navštevovalo 
65 detí. Počas celého kalendárneho roku 
zažili deti dni plné aktivít rôzneho druhu. 
V mesiaci  február 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 a darčekom. V mesiaci 
marec deti s pani učiteľkami navštívili 
MĽK pri príležitosti „Mesiaca knihy“, kde im 
pani Šimková Jarmila – vedúca obecnej 
knižnice prečítala rozprávky, o ktorých sa 
porozprávali  a potom nechala deti nech 
si sami prezerajú rozprávkové knihy. Deti  
III. oddelenia navštívili ZŠ ,boli prítomné 
na vyučovacej  hodine čítania a písania u 
pani učiteľky Neoveskej. Pri príležitosti veľ-
konočných sviatkov zahrali pani učiteľky 
deťom bábkové divadlo „Ako zajko šibal“. 
Sviatky jari – Veľkú noc a s ňou spojené 
tradície si deti upevňovali maľovaním vají-
čok, zhotovovaním košíkov. Potom hľadali 
ukryté veľkonočné vajíčka. V mesiaci apríl 
sa v našej MŠ konala prehliadka „ Jazýček 
šikovníček“, kde predviedli prihlásené 
deti čo sa naučili doma – piesne, básne. 
Každé  dieťa bolo odmenené knihou a 
zamaškrtili si i na pripravenej torte- knihe. 
V tomto mesiaci sa uskutočnil i zápis detí 
do I. ročníka ZŠ. Pri príležitosti Dňa matiek 
sme vystúpili v KD s program ,za ktorý 
boli  deti odmenené veľkým potleskom. 
Program boli predviesť i v Domove senio-
rov. V máji sa konal i zápis do MŠ. Konali 
sa i aktivity pre novoprijaté deti. Pani uči-
teľky pripravili potrebný materiál a novo-
prijaté deti s mamičkami pracovali a hrali 
sa. Pri tejto príležitosti sa deti zoznamovali 
s priestormi MŠ. MDD sa konal v areáli ZŠ 
formou súťaží. Na starom ihrisku sme mali 
táborák v spolupráci s rodičmi a hasičmi. 
Program pre deti nám pripravili pani uči-
teľky.. Hasiči nám predviedli ukážku svojej 
práce , opekali sa  špekáčiky a pochut-
návali sme si na domácich koláčikoch.“ 
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Predškoláci sa v júni rozlúčili s celou MŠ. V 
septembri sa znova otvorili brány MŠ. Do 
materskej školy nastúpilo 62 detí. V mesiaci 
október sme si spolu s deťmi urobili „Jabĺč-
kový deň“. Deti mali športové dopoludnie 
na multifunkčnom ihrisku. Všetky deti boli 
odmenené jabĺčkom  a jabĺčkovým kolá-
čom. Na našej MŠ prebehol 17.EDRŠ. Tento 
deň bol spojený aj so sviatkom“ Mesiaca 
Úcty k starším“. Deti predviedli pripravený 
program a starých rodičov odmenili dar-
čekom. Potom s rodičmi a starými rodičmi 
pracovali na pripravených aktivitách. 
Rodičia pripravili i občerstvenie. V tomto 
mesiaci navštívila našu MŠ „Zdravýživka“, 
ktorá porozprávala deťom o zdravom stra-
vovaní. 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

Združenie rodičov a pria-
teľov školy pri Základnej 
škole v Brodskom, Škol-
ská 281,  90885 Brodské,   
IČO 45790353 

Rozprestiera sa pri Morave krásna dedina 
a tu sa priatelia jej príbeh začína. Viem o 
jednej krajine, ktorá očarí, lebo je nád-
herná .Tá krajina je moja vlasť, rodný môj 
kraj, tam, kde ma vždy ťahá, keď som preč 
a lásky nemám, tá láska ma doma čaká s 
otvorenou náručou. Časťou tejto krajiny 
je Brodské- obec, ktorá je našim srdciam 
veľmi blízka, v ktorej žije aj komunita rodi-
čov a detí našej Základnej školy. Súčasťou 
tejto komunity je aj Združenie rodičov a 
priateľov školy pri Základnej škole v Brod-
skom/ZRPŠ/, ktoré sa za nesmierneho 
nasadenia a obetovania sa úžasných diev-
čat a jedného mužského elementu snaží 
dodržiavať tradície a prichádzať s novými 
nápadmi.
A v zmysle tradícií sme tak aj začali rok 
2018 . V sobotu 17.2.2018 sa uskutočnil 
Rodičovský ples, kde sme sa zabávali až do 
rána. Reakcie Brodčanov, ale aj cezpoľných 
účastníkov znamenali, že ples mal úspech. 
O to sa pričinilo aj fotenie s rôznymi kos-
týmami. 
Marec, kvôli plateniu daní ten najhorší 
mesiac v roku bol aj mesiacom, keď sme 
distribuovali vyhlásenia k 2% z dane. A 
prinieslo to ovocie. Na účet ZRPŠ prišlo 
celkovo 664,28 €. čo bolo úžasné, lebo 
tie peniažky neprepadli zbytočne štátu. 
Dúfame, že aj budúci marec čo najviac 
rodičov a priateľov školy prispeje týmto 
spôsobom, veď to nikoho nič nestojí.
28.6.2018 sme pripravili pre všetkých žia-
kov ZŠ Brodské veselú rozlúčku so škol-
ským rokom spojenú s rôznymi súťažami. 
Napriek tomu, že nám  vtedy slniečko 
neprialo, zvládli sme to v telocvični na 
jednotku. Decká boli úžasné, výkony 
miestami rovnocenné s olympijskými kri-
tériami . K tomu nám hrala hudba, osvie-
žili malinovky, nanuky a náhly zúrivý hlad 

zahnala pizza z pizzerie La Taverna.
Koniec školského roka sa niesol v zna-
mení rozlúčky s deviatakmi. Rozutekali sa 
na rôzne stredné školy, no hlboko v srdci 
každého ostane, že predchádzajúcich 9 
rokov svojho študijného života bola naša 
Základná škola tou jeho. S koncom škol-
ského roku sa s nami rozlúčili dve skvelé 
dievčatá- naša dlhoročná predsedníčka 
Bibiána Rivera a Michaela Gulíšková. Diev-
čatá, ďakujeme za všetko. 
3. september 2018  bol dňom, keď sme 
v našej škole privítali nových prváčikov. 
V našom mene sme im odovzdali na 
pamiatku medaile a perá. Deviataci dostali 
stužky a perá a poprosili sme ich, aby to 
ešte jeden rok vydržali. Zároveň  sme 
medzi nami privítali nové členky: Janku 
Škultétyovú a Zuzku Heskovú, ktorá bola 
navyše demokraticky zvolená za novú 
predsedníčku ZRPŠ .
Lampiónový sprievod 29.10.2018  sa vyda-
ril. Aj počasie dokonca vyzeralo hrozivo. 
Decká boli úžasné, domy krásne vyzdo-
bené a doslova vytvorili mysteriózne 
uličky. A tie živé strašidlá v podaní deviata-
kov...brrr .Po dorazení do cieľa pred našou 
školou bol podávaný našimi krásnymi 
bosorkami a škaredým bosorákom hot 
dogy ,výborný čaj a varené víno. Čaj bol 
pre deti podávaný zdarma, dospelí zaň a 
za vínko mohli prispieť dobrovoľnou sym-
bolickou sumou. 
7.novembra 2018 sa uskutočnilo Plenárne 
zasadanie ZRPŠ spolu s vedením školy 
a rodičmi, na ktorom bola prednesená 
hodnotiaca správa ZRPŠ a pani riaditeľka  
predniesla Správu o činnosti ZŠ v škol-
skom roku 2017/18. Naša pokladníčka p. 
Lenka Mrázová, predniesla Správu o hos-
podárení ZRPŠ v školskom roku 2017/18 z 
ktorej vyplynulo, že v uplynulom školskom 
roku bol príjem ZRPŠ z príspevkov 1390 €, 
z akcií 459,- € a minuli sme na rôznorodé 
financovanie 2315,- €. 
Zároveň boli predstavení členovia ZRPŠ 
na Školský rok 2018/19

Predsedníčka: Zuzana Hesková   
Členovia: Jana Škultétyová , Ing. Mária 
Marčišovská , Ing. Adrian Berec, Martina 
Šimková, Lic. Margaréta Marčišovská, 
Lenka Mrázová - pokladníčka, Renáta Trč-
ková, Bc. Lenka Poláková, Erika Klenová
https://www.facebook.com/ZRPŠ-pri-ZŠ-
Brodské-1206994662730524/  

Napísal: Ing. Adrian Berec
Činíme to pre naše deti a školu
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„Pokračujeme 
v začatom“
Milí spoluobčania, tak ako každý rok 
aj teraz ideme s tradičným informova-
ním o činnosti nášho klubu dôchod-
cov za rok 2018,aby ste mohli zhodnotiť 
prácu nového výboru, ktorý bol zvolený  
28.01.2018.
K 31.12. evidujeme 340 členov. Ako to už 
býva, že sa nám prirodzeným úbytkom 
členstva ZO sa  počet členov znižuje , je 
našou trvalou úlohou členstvo dopĺňať a 
omladzovať. 
A teraz v krátkosti o našej činnosti: 
V úvode roka sme začali zberom obno-
seného šatstva a vecí do domácnosti, čo 
je pre spoločnosť dôležité a hlavne pre 
tých  čo to najviac potrebujú. Vo februári 
sa v klube uskutočnila prednáška o zdra-
vej výžive, ktorú prednášal  študent zdra-
votnej školy Janko Halabrín. 8.3.2018  sme 
si už tradične pripomenuli sviatok  MDŽ.  
Členky, ktoré sa zúčastnili posedenia v 
klube sme odmenili chutným občerstve-
ním a karafiátmi. V predveľkonočnom čase 
sa taktiež  naše členky pripojili k uprato-
vaniu v našom kostole a 23.4.2018 sme si 
vypočuli v našom klube prednášku o lie-
čebnej kozmetike, ktorú viedla pani Orav-
cová.
25.4.2018 sme sa zúčastnili  na muzikály 
Romeo a Julia na Novej scéne v Bratislave. 
27.4 sme navštívili i záhradkársku výstavu 
v Olomouci spojenú s návštevou kostola 
na“ Sklenenom kopečku.“ Tradične na 
sviatok práce 1.5 sme zorganizovali cyklis-
tický  výjazd na Pohansko a v tom istom 
mesiaci sme sa vybrali i na splavovanie 
rieky Morava do Adamova.
13.5.2018 na sviatok  Deň Matiek sme 
usporiadali v kultúrnom dome posedenie 
pri hudbe s bohatým občerstvením. Túto 
akciu zasponzoroval pán Ludvik Barkoci. 
14.6.2018 sme navštívili termálne kúpa-
lisko Veľký Meder. Aby sme ešte niečo 
urobili pre naše zdravie, navštívili sme i 
termálne kúpalisko v Dunajskej Strede. 
Tieto výlety na termálne kúpaliska sa nám 
osvedčili  a radi  by sme  v nich pokračo-
vali i v roku 2019. Zdravotná prednáška o 
mastičkách a bylinkách, ktorú viedol pán 
Karel Šteubauer, sme usporiadali 3.7.2018. 
Takisto v júli sme  navštívili koncert v 
Malých Levárkach „Bečkových chlapcov“ a 
usporiadali sme pre našich členov i špor-
tové hry spojené so zábavou v záhrade 
nášho klubu.

11.8 pre veľký záujem sme zorganizovali 
zájazd do termálneho  kúpaliska v maďar-
skom Lipóte. V septembri, už tretím rokom 
sa tradične konala súťaž „Vo varení gulášu“. 
Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev aj z oko-
litých obcí. Pre radosť našich najmenších 
sme zorganizovali Drakiádu pri štadióne  
TJ Baník Brodské. Mesiac október je v 
znamení úcty k starším. I my sme si uctili  
našich členov na slávnostnej schôdzi, 
ktorú usporiadal Obecný úrad Brodské. 
Na túto akciu boli pozvaní aj manželia, 
ktorí oslávili jubileum. 13.10 sme navštívili 
muzikál Deti ráje v Brne a 6.11.2018 z MV 
SR sme sa zúčastnili prednášky o ochrane 
majetku a bezpečnosti seniorov. V ten istý 
deň sa konalo i slávnostné posedenie v 
našom klube s najstaršou členkou Skalic-
kého okresu s pani Helenou Dujsíkovou, 
ktorá sa dožíva 95 rokov. 
9.11 sme sa pripojili k výzve ostatných 
organizácii na pietnu  spomienku padlých 
hrdinov z 1. a 2. Svetovej vojny, 26.11.2018 
v našom klube prebiehala príprava 
adventných vencov a vianočného aran-
žmá. 28.11.2018 sa zúčastnilo 84 členov vo 
vinnej pivnici v Prušánkach. Posedeli sme 
si pri dobrom občerstvení a hudbe do 
večerných hodín. 3.12 sme začali  prípravu 
pečenia Mikulášov a vianočného pečiva, 
ktoré sme napokon rozdávali našim čle-
nom v klube dna 6.12. Poslednou pripra-
vovanou  akciou tohto roku bude náv-
števa vianočných trhov vo Viedni. Asi toľko 
k naším aktivitám. Na záver by som sa 
chcela  poďakovať  členom výboru, dôver-
níčkam  a všetkým členom za výbornú 
spoluprácu a v neposlednej rade i pani 
starostke A. Krídlovej. Takisto Vám želám  
milí spoluobčania, požehnané a pokojné 
Vianoce a v Novom roku veľa zdravia  a 
úspechov.

Predsedníčka JDS 
Olga Barkociová

Únia žien Slovenska 
organizácia Brodské
ViUž zasa sa blíži koniec roka a je treba sa 
obhliadnuť, či bol tento rok pre našu orga-
nizáciu úspešný alebo nie. Plány, ktoré 
sme si ako organizácia dali, boli zrealizo-
vané. 
Tak ako každý rok, i tento sme začali roz-
šírenou výborovou schôdzou, na ktorej sa 
okrem členiek výboru, zúčastnili i desiat-
kárky. Bol na nej navrhnutý plán akcií 
tohto roka.
V mesiaci marec, sa pri príležitosti MDŽ 
uskutočnila slávnostná členská schôdza, 
na ktorej sa prezentovala naša Brodčanská 
mladá spisovateľka Dominika Hladíková. 
Predstavila nám svoje dielo krátkym úryv-
kom.
V máji som sa zúčastnila okresnej schôdze 
ÚŽS v Trnave. Táto bola spojená s návšte-
vou divadla. Zúčastnil sa jej aj pán Čambal, 
primátor mesta Holíč. 
V júni, pri príležitosti dňa detí, sme v 
spolupráci s členmi športovej skupiny 
CROSFIŤÁCI, pod vedením pána Adama 
Michalovského, zorganizovali II. ročník 
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športového dňa detí, pod názvom „ Čaro-
dejky s deťmi“. Niektoré deti prišli na túto 
akciu čarodejníckych kostýmoch. Deti si 
zasúťažili a nad ohníkom si opiekli špe-
káčiky. Každý súťažiaci, bol odmenený 
sladkosťou a malým darčekom. Akcia sa 
vydarila a deti odchádzali spokojné a plné 
zážitkov. 
Tak ako každý rok, aj tento sme deťom 
končiacim dochádzku v materskej škole, 
odovzdali malý balíček sladkostí a zaželali 
veľa šťastia v novom školskom živote. 
V deň Brodčanského jarmoku, sme sa spo-
ločne s ďalšími členmi miestnych organi-
zácií, zapojili do aktivít pre deti. Túto akciu 
organizovali poslanci našej obce. Každý 
zúčastnený obdržal sladkú odmenu. 
V októbri sa naše členky zúčastnili výstavy 
ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú každo-
ročne organizuje Zväz záhradkárov, pod 
vedením pani Antálkovej. Kvety a kveti-
novú výzdobu na výstavu priniesli p. Jana 
Čepková, Zuzana Hesková, Dana Knapová, 
Hana Knapová, Helena Prušanská a Iveta 
Trčková. Deti ZŠ prispeli peknými výkresmi 
s jesennou tematikou. Na výstave sa tiež 
uskutočnila ochutnávka výrobkov z vypes-
tovaného ovocia a zeleniny. 
V októbri som sa zúčastnila ako zástupca 
miestnej organizácie, okresnej schôdze 
ÚŽS pri príležitosti mesiaca úcty k starším, 
ktorá sa konala v Holíči.
V novembri sa konal Svätomartinský jar-
mok, na ktorom sme predávali zákusky, 
ktoré upiekla p. Elena Sekerešová, Margita 
Dujsíková a Anna Ralbovská. Bolo výborné 
počasie a jarmok mal úspech.
Na Katarínu sme organizovali tradičnú 
Katarínsku zábavu. 
V decembri sa tak, ako každý rok usku-
toční posedenie pod jedličkou pre star-
ších občanov našej obce  nad 70 rokov. 
Dúfam, že sa tohto predvianočného pose-
denia, zúčastní viac občanov ako v minu-
lom roku. 
Výborové schôdze sa uskutočňujú podľa 
potreby . Touto cestou ďakujem pani sta-
rostke Anne Krídlovej, za jej podporu pri 
organizovaní našich akcií. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na prí-
prave aj priebehu našich akcií, vrátanie 
členiek výboru.
V mene našej organizácie, prajem všet-
kým občanom obce príjemné prežitie blí-
žiacich sa Vianočných sviatkov a v Novom 
roku 2019 prajem veľa zdravia, šťastia a 
rodinnej pohody.
Ľudmila Polčínová, predseda Únie žien 
Brodské

Folklórna skupina  
„BROČANÉ“
Takmer každoročne začíname prvým 
vystúpením na fašank. Aj keď je to stále 
rovnaká slávnosť, treba každé vystúpenie 
niečím oživiť, spestriť. Pomáha nám v tom 
spevník,
ktorý obsahuje veselé a málo známe pes-
ničky. Máme ho už niekoľko rokov a stále 
je z čoho vyberať. Použili sme zo spevníka 
aj piesne, s ktorými spevácka skupina 
vystúpila aj v Regionálnej  súťaži spevác-
kych skupín a sólistov v Gbeloch. Súťaž sa 
konala v októbri tohto roku. 
Spevácka skupina sa umiestnila na prvom 
mieste s postupom do krajskej súťaže.
Členovia poroty vysoko hodnotili výber 
neznámych piesni a ich podanie.
Znovu vyzdvihli ojedinelé frázovanie 
brodčanských pesničiek. Nezabudli ani 
zdôrazniť, koľko máme medzi účinkujú-
cimi mladých ľudí. Je veľmi dobré, že u 
nás máme mládež, ktorá má rada ľudové 
piesne a tance, ale je aj veľmi dôležité, aby 
v skupine boli skúsené speváčky a speváci, 
od ktorých sa mladí môžu naučiť správne 
naše pesničky interpretovať a tak zacho-
vať ich jedinečnosť.
 Zo spomínaného spevníka sme niekoľko 
pesničiek použili aj do staršieho pásma 
„Hody“. Program je takto veselý a vtipný. 
Upútali sme s ním obecenstvo okrem 
iného aj u nás v októbrovú nedeľu  pri prí-
ležitosti Mesiaca úcty k starším.
O dva týždne neskôr sme boli pozvaní 
do Vajnor na Vajnorský širáčik. Vystúpenie 

malo veľký ohlas, hlavne spevácka časť. 
Spievalo duo sestier Marčišovských a keď 
sa k ním pridala do trojhlasu Lívia Bolerá-
cová, obecenstvo snáď ani nedýchalo. V 
ničom nezaostali ani sólisti Kristína Hačun-
dová, David Halás a spevy celej skupiny. 
Potlesk bol spontánny.
V budúcom roku si naša tanečno – spe-
vácka skupina pripomenie 50 rokov od 
svojho založenia. Boli by sme radi, keby sa 
pri tej príležitosti konala slávnosť, na ktorú 
by sme mohli pozvať súbory z obcí, kde 
sme účinkovali.
Želám všetkým účinkujúcim aj všetkým 
priaznivcom folklóru veľa zdravia.

Marcela Antálková

Spolupráca základnej 
školy a záhradkárskej 
organizácie v Brodskom

BPo skončení výstavy ovocia, zeleniny a 
kvetov u nás otvorili aj v Senici výstavu 
takéhoto zamerania. Naši záhradkári tak, 
ako každoročne prispeli plodmi ovocia a 
zeleniny.

V kategórii zelenina získala 1. miesto za 
kolekciu paprík pani Helena Kuklišová
V kategórii ovocie – hrušky  Čestné uzna-
nie za odrodu Lukasova získal p. Ján Papá-
nek.
V kategórii ovocie – jablka Čestné uznanie 
za odrodu Cár Alexander získal Mgr. Milan      
Krídl
     
Súbežne s výstavou prebiehala v Senici 
súťaž žiakov základných škôl v aranžovaní
z prírodných materiálov, ovocia, zeleniny 
a kvetov. 
Na súťaži sa z našej školy zúčastnili:
Simona Trčková, ktorá získala 1. miesto za 
aranžmá a kyticu z kvetín
Veronika Čulenová získala Čestné uznanie 
za kyticu z kvetín a aranžmá ovocia a zele-

Pokračovanie na str. 10
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niny v košíku .
Viktória Čulenová získala Čestné uznanie 
za kyticu z kvetín a ovocnú tortu.
Ďakujeme všetkým účastníkom za repre-
zentáciu obce. Výbor SZZ v Brodskom.  

Edita Kuklišová

TJ Baník Brodské
Rok 2018 pre Telovýchovnú Jednotu 
Baníka Brodské priniesol veľa dôležitých 
udalostí. Spoločensky tou najväčšou 
bolo určite 90. výročie nášho klubu. Pri 
tejto príležitosti sme si pripomenuli veľa 
zaujímavých míľnikov Baníka a všetkým 
zúčastneným ďakujeme za príjemne strá-
vený deň. Momentálne vedenie TJ Baníka 
Brodské, ktoré  pracuje v zložení , Pred-
seda: Ivan Hladík, Podpredseda: Juraj Štvr-
tecký , Tajomník: Michal Šimon, Pokladník: 
Ondrej Štvrtecký, Technická a web pod-
pora: Andrej Huliman sa snažilo postarať 
sa o to, aby táto veľkolepá udalosť mala 
svoje opodstatnenie a aby si každý občan 
mohol odniesť kúsok niečoho čo mu 90. 
rokov pôsobenia TJ mohlo pripomenúť.  
 Po športovej stránke mal pre nás rok 2018 
vzostupnú tendenciu čo nás úprimne 
teší. A- mužstvo nastupuje v V.lige Západ 
a cez leto sa nám podarilo veľmi solídne 
doplniť káder, vďaka čomu mužstvo pre-

zimuje na krásnom treťom mieste tabuľky 
s rovnakým počtom bodov ako druhý 
Radimov. Osvedčenú kostru doplnilo cez 
leto 6 hráčov a to Ján Navrátil, Marek Šef-
čovič, Tomáš Daniel, Michal Valla, Rado-
slav Ivánek a Patrik Studenič. Trénerom 
A-mužstva je skúsený a ostrieľaný Vladi-
mír Váňa a jeho pravou rukou v kabíne je 
vedúci A-mužstva Patrik Hasil. K mužstvu 
už neodmysliteľne patrí ikona A-mužstva 
zdravotník Ján Čulen, ktorý pôsobí v TJ 
neuveriteľných 50 rokov .
Doplnenie kádra nepomohlo len po špor-
tovej stránke, ale hlavne sa vytvoril kolek-
tív ktorý žije s klubom aj mimo futbalo-
vých zápasov.  Organizovali sme zábavy 
(1. športovú zábavu TJ ), brigády či iné 
vylepšenia nášho futbalového areálu a 
spoločnými silami sa snažíme udržať fut-
bal v našej obci. Ako jeden muž v týchto 
prípadoch spolupracuje vedenie klubu 
,  A-mužstvo a mužstvo Starých pánov, 
ktoré je neoddeliteľnou súčasťou telový-
chovnej jednoty a skúsenosti, ktoré majú 
len pozitívne prispievajú k chodu TJ. Určite 
chceme v týchto činnostiach a iniciatíve 
zo strany všetkých členov pokračovať aj 
naďalej.
Udržať futbal v obciach je dnes veľmi ťažká 
úloha a sme veľmi radi, že sa nám podarilo 
dohodnúť spoluprácu s TJ Moravský Svätý 
Ján. Naši dorastenci vytvorili s chlapcami 
z Moravského Jána jedno mužstvo. Spolu 
tak nastupujú pod názvom Moravský 
Svätý Ján – Brodské v VI. lige MO Senica. 
Okrem dorastencov máme aj mužstvá v 
kategóriach U15 a U11 ktorým sa naplno 
venujú tréneri Peter Jakubec starší a 
Michal Bílek. 
Posledným mužstvom v našom klube je 
mužstvo Starých pánov ktoré má pod pal-
com Jozef Trubiroha a funkciu pokladníka 
vykonáva Ferdinand Čulen. 
V modernej dobe nechceme ani my 
zaostávať a všetky informácie , videá či 

oznamy nielen o A-mužstve nájdete na 
sociálnych sieťach – Facebook (TJ Baník 
Brodské – oficiálna stránka) alebo Instag-
ram (tj_banik).
TJ Baník Brodské v roku 2018 pracoval s 
rozpočtom 18 000 €. O čerpaní rozpočtu 
a ďalších informáciách o chode TJ sa 
môžu členovia TJ informovať na výročnej 
schôdzi. Členom sa môže stať každý po 
uhradení ročného členského príspevku 
- 20€/dospelý a 10€/dôchodca. Členské 
na rok 2019 bude jedným z bodov práve 
výročnej schôdze. 
Rok 2019 pre nás znamená veľa výziev. 
Chceme pokračovať v za počatej ceste – v 
pláne máme opraviť osvetlenie  a oplote-
nie areálu, zrenovovať, poprípade vybu-
dovať závlahový systém,  vymeniť vykuro-
vací systém. Ďalej, projekt ubytovňa TJ a 
projekt koncepcia rozvoja športu a tech-
nického zabezpečenia TJ Baníka Brodské 
2018-2022. Naše plány zahŕňa aj výstavba 
multifunkčného strediska športu a zábavy, 
kde si každý nájde svoje uplatnenie. 
Samozrejme všetko toto je podmienené 
rozpočtom k danému obdobiu.
Ďalej sa chceme poďakovať všetkým za 
podporu a pomoc pri neľahkej úlohe 
udržať amatérsky futbal v našej obci na 
úrovni minimálnej akej je. Futbal na ama-
térskej úrovni bojuje s úbytkom hráčov 
v každej vekovej kategórii a to v oveľa 
väčších obciach ako je ta naša. A prísť o 
nedeľňajšie popoludnia na našom futba-
lovom ihrisku by bola veľká škoda. Záve-
rom ďakujeme starostke obce Brodské a 
poslancom, ktorý nám pomáhajú naplniť 
naše sny a to schváleným rozpočtom, 
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Vám, 
našim fanúšikom ďakujeme za podporu 
v roku 2018, prajeme Vám krásne prežité 
vianočné sviatky a hlavne to najlepšie do 
nového roku 2019!

Ján Navrátil
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TK Brodské
tenisový klub
TK Brodské- tenisový klub v roku 2018  
usporiadal  3. ročník tenisového turnaja 
Brodčan Open Cup v dvojhrách a štvor-
hrách, ktorý sa koná každoročne na teni-
sových kurtoch Sokola Lanžhot. Víťazom 
3. ročníka  sa stal v dvojhrách Roman 

Pavlík z Brodského po vyrovnanom súboji 
a výsledkom 6:3 vo finále s Tomášom Bar-
talom z Brodského.  Turnaja sa zúčastnilo 
14 hráčov nielen z našej obce. Tretí skon-
čil hráč Tomáš Valla z Kútov ktorý zviedol 
ťažký boj s minuloročným víťazom Mariom 
Bartalom z Brodského s výsledkom 7:5 
Mário Bartal  si napravil chuť v štvorhre kde 
zo spoluhráčom Branislavom Rusnákom 
zdolali vo finále pár Radovan Chenabi a 
Roman Pavlík. Tretie miesto získali Martin 
Praženka a Martin Knyokwa, ktorý zdolali 
pár Peter Balej hrajúci s jedinou ženskou 
účastníčkou Lindou Rybárovou.
Tenisový klub v roku 2018 zrekonštruoval 
na tenisovom kurte elektrické rozvody, 
bola zabetónovaná druhá časť tribúny 
a začali sa práce na chodníkoch a tribú-
novom sedení. Ďalej bola na tenisovom 
kurte vymenená časť antuky. V roku 2019 
klub bude vykonávať rekonštrukciu vodo-
vodného pripojenia pre zvýšenie tlaku 
vody a zateplenie priestoru skladu ako aj 
opravné práce na oplotení areálu teniso-
vých kurtov. 
V roku 2017 klub v nafukovacej hale v 
Moravskom Svätom Jáne začal spolupra-
covať s tenisovou školou v Moravskom 
Svätom Jáne pod vedením trénera Maja 
Krajčíra a jeho syna Jakuba Krajčíra. V lete 
2018  deti začali  trénovať na tenisovom 
kurte v Brodskom. Do tenisovej školičky 
a školy začalo chodiť 16 detí. A to: Leo 
Čulen, Sofia Hesková, Karin Rusnáková, 
Viktória Chovancová, Sofia Chovancová, 
Damien Sobotka, Noemi Čulenová, Laura 

Bartalová, Sherrin Kartusoffová  Lukas Rus-
nák, a ďalšie deti z Kútov. V roku 2018 sa 
niektoré z detí zúčastnili turnajov v Morav-
skom Svätom Jáne , kde nás pekne repre-
zentovali. Pekné umiestnenia získali Karin 
Rusnáková, Sofía Heseková a aj jeden z 
najmladších členov Leo Čulen
Prajeme im za tenisový klub veľa ďalších 
úspechov.
 

Bližšie informácie o Tenisovom klube a 
tenisovej školičke  nájdete  do budúcna na 
stránkach www.tk-brodské.webnode.sk
Radi privítame v novom ročníku 2019 aj 
ďalšie deti z našej obce a okolitých obcí.

Predseda klubu
Branislav Rusnák

Milí čitatelia,
chceme Vás všetkých oboznámiť, že v 
našej obci Brodské existujú silové športové 
kluby s dlhodobou tradíciou, ktoré nav-
števujú vo veľkej miere nielen športovci 
z našej obce, ale aj zo susedných miest a 
obcí. Jedným z nich je Športový klub CF 
908 85 majúci sídlo v budove bývalej starej 
škôlky na Námestí SNP, ktorého začiatky sa 
datujú od roku 2014. Jeho zakladateľmi sú 
Adam Michalovský, Michal Šimon a Ľuboš 
Pelikán, ktorí od jeho založenia usporiadali 
viacero súťaží. Vnútorné priestory klubu sa 
každoročne vynovujú, jeho zakladatelia 
vynakladajú veľkú snahu, najmä prilákať 
mládež, čo sa im v tomto roku aj podarilo. 
V dorasteneckej kategórii klub navštevuje 
6 chlapcov a dievčat. Súčasne má klub evi-
dovaných 45 členov.

Ďalším športovým klubom je Kulturis-
tický klub Antik Brodské, ktorý v našej 
obci pôsobí už dlhodobo a majúci svoje 
sídlo na ulici Športová. Klub bol založený 
v roku 1976 Štefanom Heskom v spolu-
práci s vtedajším vedením Telovýchovnej 
jednoty Baník Brodské. Od jeho založenia 
Štefan Hesek zastával funkciu predsedu 
klubu, ktorý mal v tom čase názov Kul-
turistický klub Baník Brodské. Tu by som 
chcel vyzdvihnúť, že už krátko po založení 
klubu jeho zakladateľ a predseda Štefan 
Hesek sa zúčastnil viacero súťaží v naturál-
nej kulturistike. V roku 1976 bol po prvý raz 
na Majstrovstvách Západoslovenského 
kraja v Nových Zámkoch, kde sa umiestnil 
na 6. mieste. V tej dobe sa celkovo  klub 
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umiestnil na 17. mieste z 55 registrova-
ných klubov na území ČSSR. Od tej doby 
klub reprezentovalo viacero súťažiacich 
na rôznych majstrovstvách, kde opätovne 
musím spomenúť  umiestnenia Štefana 
Heska, ktorý sa v priebehu troch rokov vo 
veku 47 rokov, 48 rokov a 49 rokov umiest-
nil vždy na 2. mieste na Majstrovstvách 
veteránov ČSSR v naturálne kulturistike, 
ktoré boli počas troch rokov usporiadané 
v meste Ostrava. Od tejto doby  Štefan 
Hesek venoval celý svoj voľný čas cvičeniu, 
rozvíjaniu sa klubu, ako aj jeho prezento-

vaniu na rôznych súťažiach a inštitúciách.
  
Dňa 04.01.1993 bol klub zaregistrovaný na 
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 
ako športový kulturistický klub, kedy vzni-
kol aj jeho nový názov Kulturistický klub 
Antik Brodské, ktorý sa používa dodnes. 
Od tejto doby klub prešiel rôznymi zme-
nami, bol viacej krát presťahovaný v 
budove terajšej Materskej škôlky. V roku 
2014 bol klub zaevidovaný ako občianske 

združenie. Štefan Hesek, majiteľ, zakladateľ 
klubu a jeho doživotný čestný predseda 
pred štyrmi rokmi poveril vedením klubu 
Ľudovíta Vrtala, ktorému po organizačnej 
a technickej stránke pomáha viacero čle-
nov klubu /Ondrej Rychtárik, Ferdinand 
Valachovič, Tomáš Prokop/. V tomto roku 
2018 Kulturistický klub Antik eviduje 65 
členov, z čoho je 8 členov v dorastenec-
kom veku.  
Ďalej Vás chceme v krátkosti oboznámiť 
o súťažiach, ktoré boli klubmi CF 908 85 
a Kulturistickým klubom Antik Brodské 
usporiadané, oboznámiť Vás o umiestne-
niach našich športovcov, ktorí sa zúčastnili 
na rôznych súťažiach, nie len na území 
Slovenskej republiky.
Športový klub CF 908 85 usporiadal v 
mesiaci apríl tohto roku štvrtý ročník 
silovo kondičnej súťaže pod názvom 
STEVE CUP, ktorý je pomenovaný podľa 
Štefana Héska, zakladateľa Kulturistic-
kého klubu Antik v Brodskom a prakticky 
prvých silových a estetických športov v 
našej obci už v 70 rokoch. Na tomto špor-
tovom podujatí sa zúčastnili súťažiaci z 
klubov CF 908 85, Kulturistického klubu 
Antik Brodské a Different Athletics Trnava. 
Oproti minulému roku sa súťaž rozrástla aj 
o kategóriu žien, prevažne pôsobiacich v 
klube CF 908 85, jednalo sa o tieto súťa-
žiace: B. Bílková, R. Čulenová, P. Hnátová, 
K. Holická, A. Knápiková a A. Královičová. 
V mužskej kategórii sa súťaže zúčastnili: 
M. Šimon, A. Michalovský, A. Rozboril, F. 
Čulen, F. Blecha, N. Kolínek, V. Rybecký, T. 
Lampert a P. Olšavský. 
V kategórii mužov sa súťažilo vo dvoch 
disciplínach: mŕtvy ťah a trh s činkou + 
kľuk, v disciplíne mŕtvy ťah skončil na 
prvom mieste Andrej Rozboril s najlep-
ším výkonom 250,- kg, druhý sa umiest-
nil Adam Michalovský s výkonom 220,- 
kg, tretie miesto obsadil Michal Šimon s 
výkonom 190,- kg. V kategórii trh s činkou 

+ kľuk sa na 1. mieste umiestnil Vladimír 
Rybanský, 2. miesto obsadil Andrej Rozbo-
ril a tretí skončil Michal Šimon. 
V ženskej kategórii sa súťažilo taktiež vo 

dvoch disciplínach z ktorých výsledky sa 
spočítavali, jednalo sa o kategórie: trh s 
činkou + kľuk s výskokom a švih s činkou 
+ drep, kde na prvom mieste sa umiestnila 
Katarína Holická, druhá bola Adriána Kná-
piková a na treťom mieste skončila Anna 

Mária Královičová.
Oba naše kluby reprezentuje viacero 
súťažiacich aj mimo Slovenskej repub-
liky. Tohto roku sa konal 1. ročník závodu 
Strong Race v Lanžhote v Českej repub-
like, kde sa súťažilo vo dvojiciach. Kulturis-
tický klub Antik reprezentovali Filip Blecha 
s Katarínou Holičskou, ktorí obsadili krásne 
2. miesto, dvojica Adam Michalovský a 
Michal Šimon reprezentujúci tím CF 908 
85 skončila na 4. mieste.  

Reprezentantka klub CF 908 85 Anna 
Schmausová, sa zúčastnila viacero súťaží 
na území Slovenska, ako aj v zahraničí /
Česká republika, Rakúsko/, kde zožala veľa 
úspechov a permanentne obsadzovala 
miesta víťazov. Naposledy na súťaži Epic 
Race skončila na 2. mieste.
Jozef Vrtal reprezentujúci Kulturistický 
klub Antik Brodské v silových súťažiach, 
s podporou klubu CF 908 85, sa v minu-
losti zúčastnil viacero súťaží na Slovensku. 
V roku 2016, ešte ako amatér, sa po prvý 
krát zúčastnil súťaže Varínsky Silák v meste 
Varín /okres Žilina/, kde sa umiestnil na 
2. mieste z pomedzi všetkých amatérsky, 
ako aj profesionálnych silákov Slovenska. V 
roku 2017 sa už zúčastnil na dvoch profe-
sionálnych súťažiach s názvom Najsilnejší 
Slovák usporiadaných v meste Púchov a 
Žilina, ďalej súťaže Deadlift Maximum /
mŕtvy ťah/ v Brodskom, ktorý usporiadal 
športový klub CF 908 85, kde s maximál-
nou zdvihnutou váhou 260,- kg skončil na 
1. mieste.

Štefan Hesek v roku 1987

Štefan Hesek v prednom rade 1. zľava
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Andrej Rozboril, člen Kulturistického 
klubu Antik Brodské, sa venuje silovým 
trojbojom a súťažiam v bench presse, pra-
videlne sa zúčastňuje súťaží prevažne v 
Českej republike, ale i súťaží na Slovensku. 
V rokoch 2015 a 2016 sa zúčastnil silovej 
súťaže v bench presse v Českej republike 
v meste Uherské Hradište, kde obsadil v 
každom roku stupienky víťazov, dva razy 
skončil na 3. mieste. V roku 2017 sa zúčast-
nil silového trojboju v meste Hodonín, kde 
zožal veľký úspech a skončil na peknom 2. 
mieste. Na Slovensku sa tiež pravidelne 
zúčastňuje súťaží usporiadaných športo-
vým klubom CF 908 85.

Záverom chcem len ešte uviesť, že naše 
športové kluby úzko spolupracujú, niek-
torí ich členovia sú registrovaní v oboch 
kluboch, kluby postupne rozvíjame v ich 
vybavení, ako aj v registrovaní nových 
členov. Do budúcnosti je našou snahou 
kluby ďalej rozvíjať v registrovaní nových 

členov, rozvíjať vo vybavení priestorov a 
v technike, a to najmä za finančnej pod-
pory, ktorou nám každoročne vypomáha 
naša obce Brodské vo vorme dotácií, za 
čo sa chceme poďakovať a veríme, že 
obec bude ďalej naše športové kluby 
finančne podporovať. Klub CF 908 85 má 
do budúcnosti záujem spolupracovať 
so Základnou školou, kde by oboznámili 
deti s ich činnosťou a postupne rozvíjali 
telesnú zdatnosť detí v rannom veku. V 
prípade záujmu o začlenenie sa do radov 
našich klubov je potrebné osloviť za Kultu-
ristický klub Antik Brodské Ľudovíta Vrtala 
a Štefana Heska, za klub CF 908 85 Adama 
Michalovského a Michala Šimona.

S pozdravom 
Ľudovít Vrtal, Adam Michalovský

Mesiac úcty k starším
Aj tento rok sme si pripomenuli  v mesiaci 
október jednu z najvzácnejších cností, 
ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je 
ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo 
pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k 
tým ,ktorí sa každý deň vzdávali radostí, 
ktoré im život ponúkal, aby urobili šťast-
nými nás ich deti. Úcta  mamám, našim 
otcom,  Prejavujme im úctu, pretože nám 
ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý 
život  a najlepším učiteľom sú jeho naj-
bližší.

Už tradične  sme vykonali   slávnostný 
akt zápisu do pamätnej knihy obce, tých 
párov, ktorí sa v tomto roku dožívajú krás-
neho jubilea 50, 55, 60 a viac rokov výročia 
sobáša spoločného života.
Konštantín Bartal a Mária Bartalová – 67 
rokov spoločného života
Kliment Hačunda a Štefánia Hačundová - 
66 rokov spoločného života 
manželia ktorí sa dožívajú 62 rokov spo-
ločného života Františeka a Mária Pernec-
kých, 
Karol a Anna Škulibových, Jozef a Jozefína 
Šimkových. 

Manželia, ktorí sa dožívajú 61 rokov 
spoločného života
Jozef Puškáč a Ludmila  Puškáčová
Štefan Hnátovič a Helena Hnátovičová
Ing.Konštantín  Lánik a Hedviga Lániková

Manželia , ktorí sa dožívajú 55 rokov 
spoločného života  
Ladislav Hrušecký a Štefánia Hrušecká, 
Otto Varmuža a Valéria Varmužová

Alexander Pavlík a Oľga Pavlíková
Ľubomír Hadík a Anna Hladíková
Otto Sedláček a Oľga Sedláčková
Michal Behunčík  a Margita Behunčíková,
Bohumil Stachovič a Vilma Bohumil Sta-
chovičová,
Jozef Jakubec a Emília a Jakubcová, 
Jozef Trubiroha a Viera  Trubirohová

Manželia ,ktorí sa dožívajú 50 rokov 
spoločného života
Milan Šimkovič a Ing.Jozefa Šimkovičová
Miroslav Kocúr a Zdenka Kocúrová
Jozef Lackovič a Kvetoslava Lackovičová
Bohuslav Baláž a Emília Balážová
Stanislav Mráz a Dana Mrázová
Milan Vlk a Pavlína Vlková
Dominik Karas a Anna Karasová 

Blahoželáme

Dom seniorov 
Brodské, n.o.
V našom zariadení pre seniorov nachádza 
svoj domov 18 klientov.13 žien a 5 mužov. 
Trvalý pobyt má v našej obci 12 prijímate-
ľov sociálnej služby. 
 Tento rok sme oslávili už 11. výro-
čie nášho založenia. V priebehu týchto 
rokov bolo v našom  zariadení umiestne-
ných 84  klientov, 62 klientov zomrelo , 3 
odišli do iného zariadenia a 1 do domá-
ceho prostredia. V tomto roku nás opustili 
3 klientky. 
   Počas tohto obdobia sme zažili veľa 
životných príbehov. Príbehov na zamysle-
nie,  príbehov  na zasmiatie ale príbehov 
aj na poučenie.
 Ani tento rok sme však  nezahá-
ľali. Už od začiatku roka sa poriadali rôzne 
akcie na spestrenie voľného času. Hneď 
ako sa oteplilo sme urobili jarnú brigádu. 
Každý, kto mohol, chcel byť nápomocný, 
aby náš areál vyzeral pekne. Veď takmer 
všetok čas pri peknom počasí trávime 
vonku pod altánkom. Stavali sme májku. 
Na veľkonočné sviatky sme pripravovali 
korbáče. V máji nás každoročne pri oslave  
Dňu matiek navštívi celá materská škola a 
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predstaví sa pekným programom. Toto sa 
stalo už tradíciou. Taktiež nás programom 
chodia potešiť žiaci ZUŠ ( 4 krát v roku). 
Tento rok prišli i prváčikovia a v mesiaci 
Úcty k starším si pre našich klientov pri-
pravili pásmo básničiek a pesničiek. 
    Počas leta sme navštevovali okolité 
zariadenia v Uníne, Kútoch, Gbeloch i Mor.
Sv. Jáne. Usporiadali sme športový deň  s 
okolitými zariadeniami. Opäť sme sa boli 
plaviť loďou v Adamove, kam nás pozvali 
naši priatelia z DPS Gbely. V Uníne sme už 
5 rok absolvovali Putovanie históriou. 
Počas roka nás navštívili divadelníci z Pre-
šova a zahrali nám rozprávku Popolvár.
 K naplneniu duchovných potrieb 
prispievajú spoločné modlitby, pobož-
nosti a sväté omše konané priamo v zaria-
dení každú prvú stredu v mesiaci. Pri prí-
ležitosti výročia Domu seniorov sme mali  
svätú omšu priamo v kostole.
 Blížia sa Vianoce a vianočná 
atmosféra vládne už aj u nás.  Zavítal k 
nám Mikuláš aj s anjelom a čertom. Klienti 
sa na nich už veľmi tešili, zaspievali si  zare-
citovali. Pri počúvaní a spievaní kolied 
začali s vianočnou  výzdobou, ozdobovali 
stromček  a  piekli medovníky. Vôňa ihličia  
a pečenia sa rozniesla po celom zariadení. 
 Okrem osláv  sviatkov, narodenín 
klientov nám často vypĺňajú voľné chvíle 
ako som už v úvode napísala  vystúpenia 
detí z MŠ, ZUŠ, ZŠ.
 Sústavnou aktivitou sa snažíme 
predchádzať pocitom nepotrebnosti a 
osamelosti a vniesť do života našich klien-
tov pokoj. Snažíme sa podávať pomocnú 
ruku v ich ťažkých chvíľach, najmä keď 
potrebujú pomôcť s tým, čo donedávna 
zvládali sami.
 Tento rok sme boli úspešní v pro-
jekte TTSK  - Podpora zdravia, prevencie 
chorôb a aktivít zameraných na pomoc 
pre sociálne odkázaných občanov, kde 
sme  získali  1000 EUR. Nakúpili sme bylin-
kové záhrady, a spolu s deťmi MŠ sa naši 
klienti starali o zasadené bylinky a na jeseň 
pri teplom čaji z nich,  rozprávali deťom 
príhody z detstva, a jedna naša klientka  
čítala deťom rozprávky pred poobedným 
spánkom. 
Postupne vymieňame mechanické polo-
hovacie postele za elektrické. Dopĺňame 
prostriedky na polohovanie klientov. 
Vymaľovali sme  zariadenie. 
V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR 
sme sa zapojili do projektu Zlepšenie prí-
stupu obetí trestných činov k službám.

Z kancelárie SNR SR sme i tento rok získali  
nábytok, sedačky a snažíme sa  zveľaďovať  
prostredie, v ktorom naši seniori trávia svoj 
čas. 
Rozhodujúcim kritériom úspešnosti našej 
práce bola a je spokojnosť klientov a ich 
rodinných príslušníkov. Toto všetko by 
sa nedarilo bez  zohraného pracovného 
tímu. Zamestnankyne sú naklonené k 
nových veciam, neustále sa vzdelávajú, 
zapájajú do akcií poriadaných zariadením, 
obcou, i združeniami v  obci. Nevadí im 
ísť vo svojom voľnom čase a doprevádzať 
klientov na týchto akciách. Sme hrdí, že 
sa dobré meno Domu seniorov  dostáva 
do povedomia nielen miestneho, ale aj 
širšieho okolia. Je nám úprimne ľúto, že 
požadovaný záujem o sociálne služby 
nedokážeme uspokojiť v plnej miere. Ku 
koncu r.2018 máme v poradovníku 17 žia-
dostí čakateľov. Rozvíjať takúto inštitúciu 
a spĺňať neustále zvyšujúce sa nároky na 
kvalitu poskytovaných sociálnych služieb 
nie je možné bez širšej spolupráce a pod-
pory. 
Poďakovanie
Touto cestou chceme poďakovať za 
finančné príspevky a nefinančnú pomoc 
všetkým sympatizantom a prispievateľom 
2% z daní FO a PO, ktoré slúžia ku skvalit-
neniu poskytovaných sociálnych služieb. 
Veľká vďaka patrí  našim klientom, ako aj 
personálu, ktorí túto úlohu výborne zvlá-
dajú a vytvárajú tak príjemnú atmosféru v 
zariadení.
Ďakujeme starostke obce p. Anne Krídlo-
vej, ako aj celému obecnému úradu, obec-
nému zastupiteľstvu, ktorí nám vychádzal 
vo veľkej miere v ústrety 
Touto cestou ďakujem aj pedagogickým 
zamestnancom MŠ, ZŠ, ZUŠ, ktorí pripra-
vujú so 
svojimi žiakmi pekné kultúrne programy a 
pásma pre našich klientov .

Mgr. Adriana Reháková, 
riaditeľka Domu seniorov 

Brodské, n.o.

Prišiel k nám Mikuláš
Zubaté slniečko, studený vzduch a veľa 
detí. Ak tento rok prišiel Mikuláš medzi 
nás! Stalo sa to 6. Decembra, kde ho deti 
netrpezlivo čakali. A predsa prišiel na koči 
v sprievode anjela a čerta. Aby od neho 
dostali nejaké darčeky museli recitovať a 
spievať. Najskôr vystupovali deti z folklór-
neho súboru a potom všetky ostatné. Bolo 

veľa zábavy. Po vystúpení dostali všetky 
deti sladkú odmenu od Mikuláša. Miku-
láš rozsvietil vianočný stromček pred  KD, 
ktorý nám bude  svietiť po celé vianočné 
obdobie. Všetko sa nieslo v duchu príjem-
nej vianočnej nálady.

Nové knihy v knižnici 
v roku 2018
Jo Nesbo : Macbeth                                                        
Monika Macháčková:Zlodejka otcov                    
Tatiana Brezinská : To nerieš !                
Erika Hornáková: Nikdy nehovor nie                            
Ivana Lacková: Vínne mušky                                 
Kristína Macková: Ako ho dostať                    
Gabrielle  Bernátová:Nezastaviteľná 
mrcha                
Michael Connely:Nočná zmena
Johanna Lindseyová : Najkrajšie pokuše-
nie     
Táňa Keleová Vasilková : Mama
Kristína Brstenská:Grófov syn
Katarína Gillerová : Aprílové slnko
Mary Baloghová : Krásna dedička
Jana Pronská: Diablova zajatkyňa
Joy Fieldingová: Zlá dcéra
Lucia  Sasková : Zlatokopka 3
Mária Havranová : Nad priepasťou
Martina Jakubová : P.S.Hľadám chlapa

Pre deti a mládež : 
Zdenka Laciková : Zlatá loď 
Tom Fletcher : Vrzgoši
David Wiliams :Pán Smraďoch
Erin Wattová : Papierová princezná
Laura Silverman : Leto bez vody
Zdenka Laciková : Studňa času

Dokončenie zo str. 13
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Otváracie hodiny v knižnici:
Pondelok:  16:00 – 19:00 hod.
Utorok:     16:00 – 19:00 hod.
Streda:     17:00 – 19:00 hod.
Štvrtok:   16:00 – 18:00 hod.
Piatok:  zatvorené

Odpad – bol,  je, 
ale nemusí byť
Každý človek denne vyprodukuje isté množ-
stvo odpadu. Sami to vieme podľa vlastných 
nádob na smetí, ktorých obsah je pravidelne 
odvážaný a zdanlivo sa nás viac netýka. Je to 
však ohromné množstvo odpadu. V prípade, 
že sú uvedené odpady vhadzované do zbernej 
nádoby na zmesový komunálny odpad, budú 
spoločné s ním v ďalšom procese nakladania 
zneškodnené / skládkovaním, spaľovaním/. 
Väčšinu z uvedených odpadov však už dnes 
vieme znovu využiť v procese výroby ako tzv. 
druhotnú surovinu. Odpad vieme materiálovo 
zhodnotiť – recyklovať. V procese recyklácie 
vznikajú z pôvodných odpadov nové veci.

Čo znamená “separo-
vanie odpadu,, a aký 
je jeho zmysel?
Separovaný zber je zber oddelených zlo-
žiek komunálnych odpadov. Zložka 
komunálnych odpadov je ich časť, ktorú 
možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 
samostatný druh odpadu. Inak povedané, 
separovaný zber znamená, že nepotrebnú, 
vyhodenú vec nepovažujeme za odpad, 
ale za druhotnú surovinu, ktorú je možné 
recyklovať –znovu použiť.

Zberné miesto v obci
Obec má priestory  v areáli bývalých štát-
nych majetkov, ktoré využíva ako ZBERNÉ 
MIESTO. Je to miesto kde je možné pri-
niesť odpad zo záhrad, sú ale občania, 
ktorý dokážu doniesť na zberný dvor veľa 
iných vecí, ktoré sem nepatria. A keď už aj 
donesú sú schopný ho zamiešať do zele-
ného odpadu. Potom sa stáva, že v zele-
nom odpade nájdeme rôzne iné veci. To 
isté sa stáva, že občania do odpadu ako 
je haluzina a drevený odpad pri nepo-
zornosti pracovníka  zamiešajú do toho 
odpad, ktorý tam nepatrí ako sklo, plasty, 
odevy a rôzne iné veci. Následne sa to 
nemôže štiepkovať a vzniká problém ako 
naložiť s týmto odpadom. Zberné miesto 

máme otvorené tri dni v týždni: v ponde-
lok, v stredu a v sobotu. Bude možné pri-
niesť aj iný odpad, na zberný dvor, ktorý 
vznikne v domácnosti, ale každý ktorý 
takýto odpad donesie na zberný dvor 
bude upozornený kam ho má uložiť. Nie 
je možné vyhnúť sa tvorbe odpadu, no 
všetci môžeme prispieť k čistému a prí-
jemnejšiemu prostrediu okolo seba. Je 
potešujúce, ako máme upratané okolie 
svojich domovov, záhrady, dvory. Za čis-
totu obce zodpovedala samotná obec no 
obec tvoria samotní občania. Vždy je jed-
noduché kritizovať a 
hodnotiť, no treba i konať a vlastným úsi-
lím prispieť k dobru veci. Taktiež privítame 
všetky nápady ako s odpadom bojovať.

Dobrá novina
V rámci koledníckej akcie dobrej noviny 
deti počas vianočného obdobia koledami 
a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o naro-
dení Krista v rodinách svojich miest a obcí 
a súčasne zbierajú finančné dary, ktorými 
Dobrá novina podporuje rozvojové pro-
jekty v Afrike. Súčasťou Dobrej noviny je 
aj rozvojové vzdelávanie a výchova k soli-
darite.
V našej obci budú koledníci Dobrej noviny 
navštevovať domácnosti 24.12.2018 na 
štedrý deň.

Farský úrad pozýva na vianočný 

koncert, ktorý sa uskutoční dňa 

30.12.2018 o 15:00 hod. v Kostole. 
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Komunálny odpad

Dátum Deň

4. január 2019 piatok

17. január 2019 štvrtok

31. február 2019 štvrtok

14. február 2019 štvrtok

28. marec 2019 štvrtok

14. marec 2019 štvrtok

28. marec 2019 štvrtok

11. apríl 2019 štvrtok

26. apríl 2019 piatok

10. máj 2019 piatok

23. máj 2019 štvrtok

6. jún 2019 štvrtok

20. jún 2019 štvrtok

4. júl 2019 piatok

18. júl 2019 štvrtok

1. august 2019 štvrtok

15. august 2019 štvrtok

30. august 2019 piatok

12. september 2019 štvrtok

26. september 2019 štvrtok

10. október 2019 štvrtok

24. október 2019 štvrtok

7. november 2019 štvrtok

21. november 2019 štvrtok

5. december 2019 štvrtok

19. december 2019 štvrtok

Separovaný zber PAP

Dátum Deň

11. január 2019 piatok

8. február 2019 piatok

8. marec 2019 piatok

5. apríl 2019 piatok

4. máj 2019 sobota

14. jún 2019 piatok

12. júl 2019 piatok

9. august 2019 piatok

6. september 2019 piatok

4. október 2019 piatok

15. november 2019 piatok

13. december 2019 piatok

Separovaný zber PET

Dátum Deň

25. január 2019 piatok

22. február 2019 piatok

22. marec 2019 piatok

20. apríl 2019 sobota

17. máj 2019 piatok

28. jún 2019 piatok

26. júl 2019 piatok

23. august 2019 piatok

27. september 2019 piatok

25. október 2019 piatok

29. november 2019 piatok

28. december 2019 sobota

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Brodské
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Obec Brodské by rada privítala občanov, ktorí 
by mali záujem pracovať pri vydávaní obecných 
novín, bolo by dobre keby sa vytvorila skupina 
ľudí, ktorí by písali články, rôzne reportáže a 
spolupodieľali sa pri vydávaní obecných novín, 
aby sme mohli noviny vydávať aj viackrát do 
roka. V novinách by sa mali objaviť rubriky: 
obec, kultúra, šport, životné prostredie, naše 
deti, čo nás čaká, reklamy, úmrtia a narodenia, 
jubilanti, postrehy občanov a mnoho iných. Ak 
by mal niekto záujem pracovať a pomôcť pri 
vydávaní obecných novín, môže sa informovať  
u starostky obce.

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. 
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Uzavreli manželstvo roku 2018

Martin Bartal – Klaudia Krivačková
Roman Šamánek – Mária Mikušová

Stanislav Drška – Mgr. Katarína Antálková
Dominik Ralbovský – Katarína Hladíková

Jozef Luštik – Ľudmila Danielová
Tomáš Palkovič – Monika Pribelová

Bc. Ľubomír Zagorov – Mgr. Jana Antálková 
René Theisz – Simona Šimkovičová

Oto Malík – Jitka Lomňančíková
Viliam Cvečka – Mgr. Dana Kosorinová
Michal Metodiev – Linda Klimovičová

Henrich Sobotka – Alica Štvrtecká
Róbert Hnát – Bronislava Kapičáková

Dalibor Babala – Lucia Ivanová
Ondrej Fajták – Mgr. Jana Zýbalová

Peter Štvrtecký  - Monika Michalovská
Roman Cabadaj – Eva Exnerová

Vítame medzi nami  r. 2018

Sára Budovičová
Teodor Papánek
Samuel Papánek
Liliana Balážová
Nela Bartalová

Vivien Danihelová
Simona Sekerešová

Daniela Kornuciková
Matias Mrákava

Margaréta Sedláčková
Tomáš Lacko

Eliška Sýkorová
Natália Jerdonková

Emily Pavelková
Juliana Sekáčová
Natanael Starych

Opustili nás v  r. 2018

Sýkora Jaroslav
Stachovičová Helena

Dúcová Eva
Knoteková Eva

Bohuš Šamánek
Hladík František

Jakubec Ferdinand
Kocáková Oľga

Hladíková Štefánia
Krídlová Valéria
Krchňák Marián
Valachovič Peter

Valachovič Marián
Čulen Róbert

Valachovič Otto
Hrazdilová Bernardína

Emrichová Viera
Ralbovská Stanislava
Jerdonková Štefánia

Bartal Konštantín
Škoda Milan

q  Spoločenská kronika r

Ročník 1953 - 65 roční  Hasilová Marie, Hesek Stanislav, Ortová Viera, Trčka František, Valachovičová Alžbeta, 

Čulen Ján, Hačunda Ján, Danielová Jana, Dujsík Marian, Kóňa Ladislav, Galbová Zuzana, Ščepková Alena, Hojsík 

Ľubomír, Čulenová Zdenka, Antálková Mária, Juricová Anna, Hesková Anna, Vajdl Emil,  Polčinová Anna, Kartusoffová 

Daša, Barkóci Ján, Čulen Ľubomír, Hnát Bohumil, Krídl Milan, Riška Ján, Antálek Oldrich, Fajtáková Elena

Ročník 1948 - 70 roční  Štvrtecká Gabriela, Hesková Mária, Karasová Anna, Michalovský Miroslav, Daniel Miroslav,

Chvíla Imrich, Koštrnová Anna, Mrázová Dana, Mihálik Eduard, Hamran Vojtech, Ralbovská Mária, Janči Jozef, 

Grossová Valéria, Hamranová Jaroslava, Papánek Emanuel, Šimek Jaroslav, Páleníček Ferdinand, Škrabák Jozef, Slo-

váčková Zdenka, Barkóci Maximilián, Karnošová Danka, Rusnáková Eva

Ročník 1943 - 75 roční  Dujsík Štefan,  Behunčíková Margita, Hrušecká Štefánia, Štvrtecký Milan, Prušanská Helena, 

Suchovská Terézia, Jerhotová Anna, Sedláková Anna, Oravec Ivan, Pešina Albert, Pavlíková Oľga, Rybárová Valéria, 

Jakubcová Viera, Sedlák Ján, Kolda Ferdinand, Ralbovský Miroslav, Hesková Mária

Ročník 1938 - 80 roční  Zíma Jan, Varmužová Valéria, Valachovič Stanislav, Dujsíková Anna, Hesková Anna, Štvr-

tecká Milada, Tiefenbachová Kvetoslava 

Ročník 1933 - 85 roční  Antálková Rozália, Valúšek Štefan, Poláčková Anna, Krajčír Stanislav, Hnátová Anna

Ročník 1928 - 90 roční  Hačunda Kliment, Burská Anna, Mrázová Valeria, Dujsíková Valéria 

1927 a starší  Škodová Mária, Jakubcová Mária, Neoveský Ignác, Antálková Rozália, Suchovský Ferdinand, Dujsíková 

Helena, Papánek Oldrich, Ševčovičová Štefana, Hladíková Mária, Mrázová Valéria, Hnátovič Štefan, Pavlovič Rudolf

Srdečne blahoželáme

q    Jubilanti  

Spomienka 
Vážená smútiaca rodina a športoví priatelia
Zdieľam s Vami veľký smútok a bôľ za Vašim, ale aj našim Konštantínom Bartalom.
Chcem ešte raz poďakovať za všetku jeho obetavú prácu, ktorú vykonával niekoľko desaťročí ako hráč, 
tréner, funkcionár a predseda TJ Baník Brodské. Svojou činnosťou v klube vyoral hlbokú a nezabudnuteľnú 
brázdu, ktorá ostane navždy v pamäti nás všetkých, ktorí sme s ním pracovali. Budeme na neho ešte dlho 
spomínať. Česť jeho pamiatke, nech odpočíva v pokoji.

Ing. Eduard Hladík
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Zo spoločenského života v obci

Stavanie mája

X. ročník Brodčanského jarmoku

IX. Reprezentačný ples obce Brodské

Výstava ovocia zeleniny a kvetov

Fašiang Fašiang 

Pozvánka
Pozývame Vás na jasličkovú pobožnosť na 1. 

Sviatok vianočný dňa 25.12.2018 o 15:00 
hod. do miestneho kostola sv. Antona. Pri 
jasličkovej pobožnosti budú účinkovať deti z 

folklórneho súboru, základnej umeleckej školy 
a ostatné deti, ktoré si pripravia svoj príspevok 

Ježiškovi.  


