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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.

Vianoce a ich čaro
Na ktoré dni sa tešíme najviac? 
Áno, sú to Vianoce, najkrajšie 
sviatky roka sa opäť blížia. Čaro 
Vianoc spočíva v tom, ...

Čítajte na str. 2

Spomienky na časy dávno minulé
Spomienky milé odíďte odo mňa 
vdiaľ. Vy viete čo je to bolesť, vy 
viete čo je to žiaľ. Áno tie krásne 
spomienky snažme sa oživiť, ...

Čítajte na str. 6

„Nech Vaše srdcia naplnia sa medom

a každé slovo zachutí Vám chlebom.

Nech ste zdraví, šťastní

a bez veľkých starostí.

Prajeme Vám vo sviatky Božie

len dôvody k radosti.“

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia,
šťastia a úspechov
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Vianoce a ich čaro
Na ktoré dni sa tešíme najviac? Áno, sú to 
Vianoce, najkrajšie sviatky roka sa opäť blí-
žia. Čaro Vianoc spočíva v tom, že sa rodina 
možno po dlhom čase zíde pri štedrove-
černom stole, v tom, že ocko osadí živý 
stromček a deti ho zdobia a tešia sa, kým 
mama pečie kapra a sladkosti. Vôňa ihličia 
a vianočných medovníkov, to všetko je tá 
pravá atmosféra Vianoc. Obdarovávame 
blízkych a sme obdarovávaní, tešíme sa 
pohľadom na naše deti, ktoré s iskriacimi 
očkami rozbaľujú darčeky. Pritom si uve-
domujeme, že darčeky nie sú symbolom 
Vianoc, sú iba pozornosťou z lásky. Na 
Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, 
lebo chceme byť blízko seba, zaspomí-
nať si na naše detské časy pri vianočnom 
stromčeku, či sa v spomienkach vrátiť ku 
krásnym okamihom v našom živote. Každý 
rok nás niečím prekvapia, niečím oslovia a 
naplnia silou súdržnosti našej rodiny. Via-
nočné sviatky preto znamenajú aj radosť, 
že budeme spolu blízko seba. V našich 
príbytkoch zavládne slávnostná atmo-
sféra, svetlo sviečok, tíško znejúce koledy...  
Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech 
rozžiaria plápolavým plameňom naše srd-
cia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou 
prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, 
či len pohľad a svet sa zrazu stáva kraj-
ším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťas-
tia toho druhého. Čas veselosti a radosti 
nastal svetu. Tíško znejú koledy, Tichá noc 
– svätá noc rozciťuje naše srdcia. V tento 
sviatočný čas si viac ako inokedy uvedo-
míme, že napriek dospelosti v každom z 
nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré 
netrpezlivo čaká na nádherne pripravený 
štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, 
žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod 
ním čakajú. Vianočné sviatky – čas radosti 
, vychutnajme si ich so všetkým čo k nim 
patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí 
krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, 
či iné dobroty a Štedrý večer nech zane-
chá v našich srdciach stopu pohody a 
radosti.

Predvianočné upratovanie zameňme za 
upratovanie v našom vnútri -zabudnime 
na nenávisť a závisť, pokúsme sa odpustiť 
nepriateľom, spomeňme si na všetkých, 
ktorí nás majú radi a potrebujú nás, lebo 
bez nich by nebol život naplnený tou pra-
vou ľudskou láskou. Sila lásky nás dokáže 
zmeniť a dodáva najmä silu žiť. Zaželajme 
si, aby to vianočné svetlo porozumenia 
a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol 
by to najkrajší vianočný darček. Pričiňme 
sa o to sami v úprimnom úsmeve, vľúd-
nom slove či ľudskom dotyku. To je veľké 
tajomstvo a bohatstvo. A v každom z nás 
to vyvoláva pocit šťastia, pohody a spolu-
patričnosti. 
Milí spoluobčania Prežite Vianočné sviatky 
v pohode, radosti a pokoji, vychutnajte si 
ich so všetkým čo k ich atmosfére patrí a  
na čo ste vo svojich rodinách zvyknutí. 
Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste sa, aký-
koľvek spôsobom a mierou podieľali, na 
príprave a realizácii všetkých kultúrnych, 
športových či spoločenských podujatí, 
ktoré  sa počas roka konali v našej obci 
a  prispeli ste tak k spestreniu všedných i 
sviatočných chvíľ a dní, ktoré sme spolu v 
našej obci počas tohto roku prežili. Prajem 
Vám všetkým šťastné a príjemné prežite 
vianočných sviatkov, nech Vás ticho Via-
noc napĺňa pokojom, radosťou, zdravím a 
božím požehnaním po celý Nový rok. 

Anna Krídlová, 
starostka obce

Jeden pozeral iným 
smerom...
Pohľad do Betlehemskej maštaľky ma 
vždy fascinoval, začal svoj príbeh jeden 
človek. Chodieval som po kostoloch v 
našom meste a rád som sedával a poze-
ral na betlehemy, ktoré boli v kostoloch. 
Zvlášť som si jeden obľúbil a každý rok 
som chodil pozerať sa naň. Bol veľký a mal 
veľa postavičiek. Tie postavičky ma vždy 
zaujali. Až po niekoľkých rokoch som si 

všimol, že majú všetky až na jednu niečo 
spoločné; pozerajú na to najpodstatnej-
šie. Na malého Ježiša, ktorý je v jasliach. 
Ale jedna postavička nepozerala, pozerala 
do zeme. Niesla na svojich pleciach veľký 
batoh a ten spôsoboval, že nedokázala 
pozerať pred seba, ale len pod nohy. Bolo 
mi jej vždy ľúto, že toľko toho stále musí 
niesť, náklad jej nedovolil pozerať pred 
seba. Ale až teraz po toľkých rokoch poze-
rania som si uvedomil, čo to naozaj zna-
mená a bolo mi ho ľúto. On je tak blízko 
a predsa tak vzdialený. Má zmysel svojej 
cesty, svojho nákladu na dohľad a predsa 
ho nevidí. 
Táto symbolika sa ma dotkla a začal som 
premýšľať, čo mi tým chce Boh povedať. 
Čo to tak môže znamenať. Veď už toľko 
rokov chodím na toto miesto, toľko hodín 
som tu presedel. „Bože, čo mi tým chceš 
povedať?“ povzdychol som si, zahľadel 
som sa do prázdneho priestoru. Vtedy pri-
šiel ku mne kňaz  a povedal: „Pozeráte sa 
zlým smerom. Ježiško je tam. A ukázal na 
jasličky a potom na Bohostánok. 
Oči sa mi otvorili a jasne zažiarili, kňaz si 
to všimol a opýtal sa ma, čo sa stalo. A ja 
som odpovedal: „Ďakujem, veľmi ste mi 
pomohli.“ „A ako?“ opýtal sa. „Zobrali ste mi 
moje bremeno a ja som konečne uvidel 
dieťatko Ježiša. Kvôli nemu sem chodím 
už toľko rokov  a teraz ho vidím.“ 
Ďakujem Ti Bože, už tomu chápem, už 
viem prečo je tam táto postavička pre 
mňa a pre ostatných, ktorí prichádzajú k 
tebe a neskladajú svoje bremená, aby Ťa 
uzreli, ale stoja pri tebe a hľadia do zeme. 
V ten večer som už nikam nešiel, ostal som 
kľačať dlho, asi veľmi dlho a pozeral som 
na Ježiška v jasliach a ďakoval som Bohu 
Otcovi za tento dar. 
Aj my, milí bratia a sestry, sme pozvaní 
vidieť Ježiša. To znamená zložiť svoje 
životy pred Neho a potom Ho zrazu uvi-
díme a budeme vedieť prečo sme prišli do 
Božieho chrámu, prečo na sv. omšu, prečo 
k jasliam. Boh Otec nám daroval veľký 
dar. Ak ho chceme naozaj prijať, musíme 
odložiť všetko to, čo nám skláňa náš zrak 
k zemi. 
Prajem a v modlitbách Vám všetkým 
vyprosujem požehnané Vianočné sviatky, 
aby dar Boha Otca, ktorý je daný z lásky, 
sme dokázali prijať, a tak pocíti ť lásku 
Boha Otca, ktorá prichádza skrze Ducha 
Svätého v Synovi aj pre teba. Do Nového 
roka vám prajem hojnosť Božieho požeh-
nania, milostí, pevného zdravia a osob-
ných úspechov, aby sme dokázali naplno 
využiť, ktorý nám všetkým Boh dáva  
v Novom roku.

Miloš Kohútek, farár

Investičné akcie 
v roku 2019
Hasičská zbrojnica
Obec podávala žiadosť  v rámci operač-
ného programu životného prostredia a 
získala  nenávratnú dotáciu 206 931,92 € a 
30 000 € dotáciu z ministerstva vnútra na 
zníženie energetickej náročnosti budovy 
Hasičskej zbrojnice . Týmto obec zabez-
pečí zlepšenie tepelnotechnických vlast-
ností objektu, ktorý je plne využívaný a 
vykurovaný. Vlastné zdroje obce na neo-
právnené výdavky budú cca 70 000 €. Cie-
ľom je vytvorenie flexibilných priestorov a 
zázemia pre potreby hasičskej zbrojnice, s 
ohľadom na minimalizáciu energetických 
a prevádzkových nákladov stavby.  Cie-
ľom predkladaného projektu je zníženie 
spotreby energie pri prevádzke verejnej  
budovy – hasičskej zbrojnice, nachádzajú-
cej sa na ulici Martina Čulena 150/64, 908 
85 Brodské.
 Začala sa prestavba a nadstavba Hasičskej 
zbrojnice .Projekt rekonštrukcie Hasičskej 
zbrojnice rieši rekonštrukciu, prestavbu a 
nadstavbu budovy nasledovne: - Zateple-
nie všetkých fasád objektu - výmena 
okien za plastové a doplnenie nových 

okien - nadstavba nad garáže v objekte 
HZ a vytvorenie nových prevádzkových 
priestorov - zhotovenie nových šikmých 
striech nad existujúcou aj nadstavovanou 
časťou HZ - zhotovenie terasy nad existu-
júcou časťou HZ - zmena rozvodov vody 
v sociálnych zariadeniach - doriešenie 
vykurovania  nových miestností a osade-
nie nového plynového kotla - nová elek-
troinštalácia v celom objekte aj so svie-
tidlami, nový hromozvod.

Zrekonštruovaný chodník na ulici  
Štefánikova
Chodník na Štefánikovej ulici bol vo veľmi 
zlom stave  a preto obecné zastupiteľstvo 
schválilo rekonštrukciu tohto chodníka 
vo výške 36 405 €. V budúcnosti je plá-

nované pokračovať, ak nám to finančné 
prostriedky dovolia s výstavbou nových 
chodníkov,
Taktiež v nasledujúcom roku prebehne 
rekonštrukcia priestranstva  pred domom 
smútku. 

IBV Padielky za kaplou
V súčasnosti sú už vydané stavebné povo-
lenia na jednotlivé stavebné objekty ako 
sú vodovod, kanalizácia, plynovod STL, 
verejné osvetlenie, komunikácie a chod-

níky, rozvody NN, 
VN a TS. Nakoľko ide 
o veľkú investíciu, v 
rozsahu cca 500.000,- 
€, obec robí kroky k 
prijatiu čo najvýhod-
nejšieho úveru. Záro-
veň pripravujeme 
verejné obstarávanie 
na výber zhotoviteľa 
okrem rozvodov 
NN, VN a TS, kto-
rých realizátorom 
a investorom bude 

Západoslovenská distribučná, a.s.. Obec 
robí posledné kroky k odovzdaniu všet-
kých potrebných dokladov  Západoslo-
venskej distribučnej, a.s., na základe čoho 
nás zaradí do svojich investičných plánov. 
Pevne veríme, že v nasledujúcom roku sa 
začne s realizáciou prác na novej IBV.
 
Dobudovanie sociálnych zariadení  
v pavilóne materskej školy
Z dôvodu nedostatočnej kapacity jestvu-
júcich sociálnych zariadení v pavilóne, 
obec v tomto roku vybudovala nové soci-
álne zariadenia. Zároveň bola potrebná 
výmena  a oprava podláh a stien herní.  
Cieľom stavby bolo vytvorenie moder-
ných a komfortných priestorov sociálneho 
zázemia s dostatočnou kapacitou pre 

súčasné potreby materskej školy. 
Celková cena rekonštrukcie bola 23.593 € 

Zelené obce
Slovenská agentúra životného prostre-
dia dňa 12.9.2018 spustila elektronický 
formulár podávanie žiadosti o poskyt-
nutie podpory v Národnom projekte s 
názvom Podpora biodiverzity prvkami 

zelenej infraštruktúry v obciach Slo-
venska - Zelené obce Slovenska. Toto 
bolo  zamerané na zachovanie a obnovu 
biodiverzity a ekosystémov mimo chráne-
ných území. Národný projekt sa zameriava 
najmä na realizačné opatrenia na úrovni 

Pokračovanie na str. 4
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Pokračovanie na str. 6

obnovy, budovania a zachovania prírod-
ných a poloprírodných oblastí, ako prvku 
zelenej infraštruktúry, a to prostredníc-
tvom realizácie vegetačných prvkov. 
Národným projektom sa prispeje k zlepše-
niu stavu kvality životného prostredia, a to 
prostredníctvom drevinovej revitalizácie 
existujúcich ekosystémov.
Cieľom národného projektu je realizácia 
prvkov zelenej infraštruktúry na miest-
nej úrovni prostredníctvom vegetačných 
prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. 
Takto cielenou realizáciou vegetačných 
prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprí-
rodných až prírodných krajinných štruktúr 
pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené 
prirodzené špecifiká a ekosystémové 
funkcie. Okrem zachovania a obnovy 
biodiverzity a ekosystémov sa národným 
projektom na miestnej úrovni posilní kli-
matická funkcia, pôdoochranná funkcia, 
vodoochranná funkcia, krajinotvorná 
funkcia ekosystémov a environmentálna 
funkcia urbanizovaného prostredia.
Obec podala žiadosť o poskytnutie tejto 
podpory a bolo nám poskytnutých 16 500 
€. V našej obci  bolo vysadených 92 drevín.

Rekonštrukcia skladu na cintoríne

Bezbariérový prístup
Reálne až od druhej polovice 20. storočia 
začali byť hendikepovaní ľudia vnímaní 
ako plnohodnotní členovia spoločnosti. 
Ako sa čoraz významnejšie začleňovali 
do každodenného života, bolo nutné 
sprístupňovať imobilným ľuďom verejné 
budovy. Z toho dôvodu sme sa rozhodli  
zadať projektovú dokumentáciu na bez-
bariérový prístup do kultúrneho domu  a 
následne  podať žiadosť na ministerstvo 
financií o dotáciu. Bola nám pridelená vo 
výške 6750 Eur a ostatné dofinancovala 
obec vo výške 28.459 €.

Dotácie  
z rozpočtu obce
Na zasadnutí OZ dňa 24.6.2019 prideľovali 
poslanci žiadateľom – miestnym organi-
záciám  o dotácie na verejnoprospešné 
účely čiastku: 18 650 €.
• Únia žien Slovenska             200,00 €
• Slovenský zväz záhradkárov          300,00 €
• Slov. zväz chovateľov         1 000,00 €
• CF 908 85                                      2 000,00 €
• ZRPŠ                                                   450,00 €
• Slov. zväz rybárov           2 000,00 €
• Kulturistický klub ANTIK             1 000,00 €
• Jednota dôchodcov           1 700,00 €
• Telovýchovná jednota              10 000,00 €

V priebehu roka boli poskytnuté financie 
TJ Baník vo výške 14 400 € na rekonštruk-
ciu. 

Pre TK bola zakúpená bunka za 7 677 €.

Stretnutie priateľov 
folklóru
Slávnosť sa konala pri príležitosti 50. výro-
čia založenia folklórnej skupiny v Brod-
skom.
Za tie roky sa v nej vystriedalo veľa členov, 
niektoré obdobia boli slabšie, ale aj tak si 
udržala svoju pozíciu a obstála v konku-
rencii. Súčasní členovia svojím vystúpe-
ním chceli ubezpečiť svojich priaznivcov, 
že budú udržiavať ľudové zvyky vo svojich 
programoch.  Tak ako ich v minulosti pre-
nášali z generácie na generáciu ich pred-
chodcovia.

V programe vystúpili naši priatelia s kto-
rými sa stretávame na rôznych poduja-
tiach, ale vystupovali sme aj na ich domá-
cich pódiách. Na našom stretnutí sa na 
javisku striedali spevácke zbory z Moravy, 
a to: Ženský zbor z Hroznovej Lhoty pod 
vedením pani Ludmily Líbalovej a ženský 
zbor z Lanžhota pod vedením pani Marie 
Prajkovej. Región, v ktorom sa Hroznová 
Lhota nachádza je od nás pomerne vzdia-
lený. Preto sú u nás ich kroje aj piesne 
menej známe. Toto všetko nám speváčky 
vo svojom vystúpení predstavili a tým 
obohatili náš program a vedomosti obe-
censtva. Zbor z Lanžhota účinkoval už na 
viacerých našich jarmokoch, poznáme aj 
ich mnohé pesničky. Na vystúpení pre-
kvapili obecenstvo novými neznámymi 
pesničkami zložených priamo pre túto 
slávnosť. Zožali za to veľký potlesk.
   Tretí zbor boli Mužáci z Hrušek pod 
vedením Ing. Josefa Smetany. Repre-
zentujú podlužácký folklór. V ich podaní 
zaznievajú staré aj novšie pesničky. U nás 
v ich podaní zazneli prevažne piesne o 
víne, ktoré privíta každé obecenstvo. Ich 
mužné spontánne hlasy ukončili celkový 
program. Druhú časť tvorili Folklórne sku-
piny zo západného Slovenska.
Program otvorili domáci  „ Bročané“, v 
pásme „Svadba“ predstavili obecenstvu 
všetky zvyky a piesne, ktoré sprevádzali 
túto dôležitú časť v živote každých novo-
manželov. Málo sa z nich doteraz používa 
a tie ostatné sú neznáme. Dôležité bude, 

Dokončenie zo str. 3

aby sme ich v našej skupine zachovali. Vaj-
nory ležia v bohatej vinárskej oblasti. Ich 
kroje sú zdobené  bohatými výšivkami. 
Známy je ich Vajnorský ornament, ktorý je 
zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho  dedičstva Slo-
venska. Zámerom združenia je odovzdá-
vať dedičstvo otcov ďalším generáciám. 
U nás sa členovia Podobenky  predstavili 
žartovným pásmom „Babi z vinohradu“.  
Podobenku vedie pani Gabriela Zema-
nová. Folklórna skupina zo Sobotišťa 
má svoj program rozdelený na pásma 
podobne ako my. Jedným zo svadob-
ných zvykov v Sobotišti je aj „Kupovanie 
nevesty“. Pre nášho diváka to bolo niečo 
nové, čo sa na bročanských svadbách 
nekonávalo.  Sobotišťané svojimi zvykmi, 
nárečím a krojmi divákom predstavili zase 
inú časť západného Slovenska. Skupina 
pôsobí pod vedením  pani Zuzany Hech-
tovej. Súčasťou stretnutia bolo poďakova-
nie a ocenenie zakladajúcich členov fol-
klórnej skupiny. Všetkým poďakovala pani 
starostka Anna Krídlová. Aj my ďakujeme 

všetkým bývalým členom za udržiavanie 
dedičstva našich predkov. Spevácka časť 
našej folklórnej skupiny nahrala v auguste 
tohto roku nové CD. Sú na ňom naspie-
vané ďalšie pesničky zo spevníka Brodské, 
Brodské, Brodské dolina. CD nosič sme 
predstavili za účasti pani Angely Vargico-
vej, pedagogičky a odbornej porotkyne 
pri folklórnych súťažiach. V neposlednom 
rade patrí naše poďakovanie všetkým 
sponzorom, pani starostke Anne Krídlo-
vej, poslancom obecného zastupiteľstva, 
pracovníčkam Obecného úradu, členkám 
ÚŽ, ktoré nám vždy rady pomôžu, tak aj na 
tento deň zabezpečili zákusky a obsluhu.  

Marcela Antálková
    vedúca folklórnej skupiny

ZRPŠ v roku 2019
Deti od malička majú v sebe túžbu pomá-
hať. Už od narodenia nás pozorujú a chcú 
byť ako my. Aj z tohto dôvodu sa angažu-
jeme v ZRPŠ. Naším cieľom v uplynulom 
roku bolo spolupracovať s vedením školy 
ako aj s pedagogickými, či nepedagogic-
kými zamestnancami školy pri výchove a 
vzdelávaní žiakov, zabezpečiť úzku spo-
luprácu školy a rodičov, spolu s vedením 
obce spolupodieľať sa finančne, mate-
riálne, organizačne na skvalitňovaní a 
modernizácii vybavenia školy ako i podie-
ľať sa na podpore a uplatňovaní nových 
technológií na škole. Poďme sa spoločne 
pozrieť na to, ako sa nám to darilo

• 23.februára2019 sa uskutočnil tradičný 
Rodičovský ples, kde zábava trvala až do 
rána. Vďaka patrila všetkým organizáto-
rom, deťom za program, sponzorom za 
úžasnú tombolu, reštaurácii Alcatrass za 
catering, a potravinám Diskont za potra-
vinový servis. V neposlednom rade zabá-
vajúcim sa rodičom a priateľom školy. 
Veľký úspech malo fotenie s rôznymi 
kostýmami. Výťažok z plesu bol 1002,44€

• V marci, kvôli plateniu daní v tom naj-
horšom mesiaci roka sme distribuovali 
vyhlásenia k 2% z dane. A prinieslo to 
ovocie, na poukázaných 2% z daní sme 
získali 354,72€

• 6. apríla 2019 sme sa ako ZRPŠ zapojili do 
brigády organizovanej obcou a pomohli 
sme upratať okolie obce. Aj týmto člán-
kom vyzývame rodičov a priateľov školy, 
aby sa do nasledujúcej brigády zapo-
jili vo väčšom počte, veď nám všetkým 
predsa na okolí záleží.

• Pri rozlúčke so školským rokom  2018/19 
dostali deti od ZRPŠ zábavné hrnčeky 
so svojím menom v celkovej hodnote 
535,20€

• V lete sa nám podarilo získať dotáciu 
z TTSK vo výške 500€, ktorá bola pou-

žitá na nákup športových pomôcok pre 
školu a dotáciu z obce vo výške 450€, za 
ktorú vedeniu obce ďakujeme

• 2. septembra 2019 sme v našej škole pri-
vítali nových prváčikov. V našom mene 
sme im odovzdali na pamiatku mackov 
a perá. Deviataci dostali stužky a perá a 
poprosili sme ich, aby to ešte jeden škol-
ský rok vydržali. 

• Ďalej sme začiatkom nového školského 
roka prispeli škole 1000€naškolské ovo-
cie a autobusy

• 2. októbra 2019sme zorganizovali Ple-
nárnu schôdzu, kde sme prezentovali 
naše aktivity v školskom roku 2018/19 
Na školský rok 2019/20 sme schválili 
výšku príspevku 10€ na prvé dieťa pokiaľ 
navštevuje našu školu a  5€ na každé ďal-
šie dieťa.  

• 29. októbra 2019 sme opäť s veľkým 
úspechom zorganizovali Lampiónový 
sprievod, ktorý mal pozitívne ohlasy. 
Súčasťou bola aj súťaž o najstrašidel-
nejšie vyzdobený dom. Voxpopuli,vox-
Dei – vyhral dom č. 294 na Štúrovej 
ulici.  Deti si pochutili na „hotdogoch“ a 

čajíku. Veľké poďakovanie patrí organi-
začnému výboru, deviatakom, pedagó-
goma nemenovanému sponzorovi za 
poskytnutie a uvarenie vína, ktoré bolo 
podávané za dobrovoľný príspevok. 
Nesmieme zabudnúť spomenúť veľkú 
pomoc hasičov a rodičov. Výťažok z tejto 
akcie bol 67,42€

• 6.decembra2019 v spolupráci  so ZRPŠ 
prišiel do školy Mikuláš a deti dostali per-
níky  v celkovej hodnote 168€

Naše aktivity a aj to, kto ich zabezpečuje  si 
môžete pozrieť na našej face stránke ZRPS 
pri ZS Brodské. Ak máte nejaké nápady na 
zlepšenie našej činnosti, prosím, podeľte 
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sa o to s nami. Všetky naše sny sa môžu 
splniť, ak máme snahu ich zrealizovať, veď 

to činíme pre deti a našu školu.

Ing. Adrian Berec

Poslanci OZ Brodské  
v roku 2019 
Drvivej väčšine ľudí je nepochybne jasné, 
že obecná samospráva je demokraticky 
konštruovaná inštitúcia. Demokraciu si 
však často jej realizátori zjednodušujú na 
dve krajnosti. Demokracia nie je jedno-
duchá forma vlády a nie je ani v každom 
smere perfektná. 
Demokracia je presne taká, ako ľudia, 
ktorí ju tvoria. Naše obecné zastupiteľstvo 
predstavuje ideálne prostredie, v ktorom 
sa testuje a prejavuje demokratickosť roz-
hodovania. Správnejšie sa demokraciou 
rozumie právo na vyslovenie nezávislého 
názoru, atribút výmeny argumentov vo 
vecnej diskusii a formovanie výsledného 
rozhodnutia vzhľadom načo najširšie 
spektrum záujmov. Z tohto dôvodu, ale 
aj preto, že je 21.storočie, sme sa roz-
hodli vytvoriť na facebooku našu stránku 
Poslanci Brodské. Celkovo sa naša stránka 
páči 222 ľuďom, z toho 76% sú ženy.  Na 
tejto stránke informujeme o tom, čo 
zamýšľame, čo sa v našej obci deje, bude 
diať a na čom sme sa s vedením obce 
dohodli-nedohodli. Informácie rozširu-
jeme aj o dianie na celom Záhorí a blíz-
keho okolia.

Ing. Adrian Berec

Spomienky na časy 
dávno minulé
Motto:
Spomienky milé odíďte odo mňa vdiaľ
Vy viete čo je to bolesť, vy viete čo je to žiaľ.
Áno tie krásne spomienky snažme sa oži-
viť, čo bolesť vniesli  snažme sa  zapudiť. 
Ostane krásny sen, ale aj sny sa v spánku 
menia. Stisk ruky vo dverách, mať úsmev  
na perách a zbohom, či dovidenia.
Prítomnosti žijeme spomienkami na blízku 
či vzdialenú minulosť. Mnohé udalosti by 
upútali pozornosť čitateľov ale zvlášť tra-
gické sú príliš čerstvé aj keď uplynulo už 
mnoho rokov. Spomeniem len jednu.
Vlaková tragédia Zaječí u Břeclavi. Písal sa 
deň 24. December 1953. Bol štedrý deň, 
Vianoce čas mieru a hojnosti, vianočné 

stromky svietili, darčeky boli pripravené 
pre deti i dospelých, skrátka vianočná 
pohoda. Ale do tejto vianočnej pohody 
zasiahla jedna obrovská vlaková tragédia, 
ktorá postihla 5 rodín v našej obci. Osobný 
vlak, ktorý viezol robotníkov bol nasmero-
vaný na vedľajšiu koľaj, aby umožnil rých-
liku Brno  - Bratislava voľný prechod. A tu 
sa stala chyba, buď zlyhal ľudský faktor, 
alebo technika. Rýchlik najel 100 kilomet-
rovou rýchlosťou na osobný vlak. Desiatky  
ľudí tu prišlo o život a 5 našich občanom 
už nikdy nesedelo u Vianočného stolu. 
Písal sa rok 1953.
No ale vrátim sa z oblakov na zem rovnými 
nohami. Chcem Vám opísať životný prí-
beh jedného nášho občana a jeho životný 
osud. Keby túto tému opísala známa spi-
sovateľka Rozamunda Pichler, možno by 
to bol román bestselerom jej tvorby.
Hrdinom môjho písania je náš občan Hya-
cint Suchovský. Tento skromný. Sympa-
tický chlapec s vrodenou inteligenciou sa 
narodil 10.9.1916 ako nemanželské dieťa 
Anne Suchovskej neskôr vydatej Jakub-
covej. Syn Jácin ako sme ho všetci volali 
vyrastal v skromných  pomeroch so svo-
jou matkou, neskôr adoptívnym otcom 
na brehu  rieky Moravy, kde prežíval svoje 
detstvo. Vychodil obecnú školu, no bolo 
treba zvoliť si remeslo. Zvolil si holičstvo. 
Za holiča sa vyučil v Boskoviciach, no a ako 
majster holič sa vrátil domov, kde si otvo-
ril malé holičstvo. Keď sa mu začalo ako 
tak dariť a mal klientelu ,svoju pracovňu 
postupne modernizoval, používal mest-
ské maniere, fajnové mydlo podbradníky 
pri holení, kolínsku vodu, zásterky pri stri-
haní skrátka nóbles.
No ale je športovým koníčkom bol futbal. 
Na ihrisku za humnami strávil svoj voľný 
čas a postupne sa vypracoval na futbalistu 
jedničkového formátu. Spolu s Konštom 
Jakubcom „Rychlíkom“ udávali tón celej 
hry.
K tomuto ihrisku malá poznámka. 
Pôvodné ihrisko bolo  na Zbytkoch za 
novú silnicú. Bolo skoro 2 km. Od obce  a 
fanúšikom nevyhovovalo. Slovo dalo slovo 
a nadšenci futbalu sa rozhodli vybudo-
vať ihrisko hneď veľa Moravy.  Terén však 
bol samá jama lebo tu sa kopala hlina na 
stavbu dom, ktorá sa miešala s plevami a 
po dôkladnom spracovaní sa formovala 
vo formách rozmeroch 30x10 a boli to 
tehly tzv. veprovice na stavbu domov. 
Nadšenci futbalu zobrali povozy, jamy 
boli zavezené, terén upravený na krásnu 
hraciu plochu. O vlahu pre rast trávnatej 
plochy sa postarala rieka Morava, niekedy 
až tak, že sa musel zápas odložiť pre povo-
deň. Tam, kde sa pásali husi, teraz mali 
prísny zákaz.

No vráťme sa k Jácinovi. Vojnu si odslúžil 
v Liptovskom Mikuláši a ako ináč ako fut-
balista.
A tak čas plynul až do jeho života zasiahla 
nečakaná udalosť. Začali po ňom pátrať 
úradníci z československého veľvyslanec-
tva, ktorým sa podarilo po dlhom čase 
nájsť jeho adresu. A tu nastal zlom v jeho 
živote, ktorý ani nečakal. V jugoslávii, lep-
šie povedané v Srbsku žil jeho biologický 
otec, srbský zajatec Mihajlo Popovič. Vedel 
o tom že má syna v Austrii. Keď sa blížila 
posledná hodina v jeho živote, svoju záťaž 
prezradil svojim najbližším. Mal dcéru a 
dvoch synov. A tak sa  vyspovedal, že v 
ďalekej Austrii má syna, ktorý sa narodil 
počas jeho zajatia. Vedel aj adresu Ada-
mov Egbel/Gbely/. Vtedy bola európa už 
rozdelená na štátne územné celky a gbely 
a adamov patrili do československa.  A tak 
sa začalo pátranie po neznámom súro-
dencovi. Synovia boli vzdelaný a vedeli 
ako na to. Obrátili sa československú 
ambasádu v Belehrade a už vedeli všetko 
o novoobjavenom bratovi.
A nastal čas jednania. Jácin dostal 
pozvánku na návštevu do jugoslácie. A 
preto sa rozhodol, že navštívi Velesnicu  
a tak sa aj stalo. No nechajme nech svoje 
pocity vypovie sám. Keď som počul jeho 
zážitok a videl jeho tvár, videl som , že 
svoje pocity znova prežíva plne emotívne. 
No a rozpráva: vystúpil som z autobusu vo 
Velesnici. Každý vedel, kedy príde auto-
bus a tak ma tam čakala už celá rodina 
ale aj celá dedina. Po srdečnom uvítaní 
som pomaly prechádzal zástupom ľudí a 
videl som ako sa prežehnávajú  a s úža-
som volajú celý Mihajlov, len v mladšom 
vydaní. Žiaden z bratov nebol na otca tak 
podobný ako ja. Boli bohatý a preto chceli 
aby som sa presťahoval do Velesnice a 
dostanem svoj podiel na majetku. No ja 
už som si žil svojím životom a to mi bolo 
dobre tak som zostal v Brodskom u svojej 
rodiny.
Toľko so životného príbehu nášho Jácina 
výborného futbalistu ale aj človeka  s inte-
ligentnou a priateľskou povahou. No čo 
k tomu dodať. Snažil som sa jeho opísať 
nezvyčajný životný osud.
Na upresnenie historických udalosti 
chcem poznamenať len toľko. V júni 1914 
pri prehliadke vojsk v Sarajeve bol zavraž-
dený následník trónu vojvoda František  
Ferdinand v Konopišti. Vrah bol Gavrilo 
Princip, srbskej národnosti. Preto bolo 
treba potrestať srbský národ ako celok. 
Nakoľko srbsko bolo na vojnu nepripra-
vené tak behom pár dní utrpelo katastro-
fickú porážku. Mnoho padlo, mnoho pri-
šlo do zajatia a náš Mihajlo otec Jácina  sa 
ocitol ako zajatec v Adamove. A o tom je 

Dokončenie zo str. 5 celý dej.
Ps: Potrebné údaje mi poskytla jeho dcéra 
Mirka za čo jej pekne ďakujem.  

Oldrich Papánek

Vianočná modlitba pre 
dôchodcov z Brodského 

O Ty malý Ježišku, ochraňuj nám dušičku, 
aby mohla za korunu kúpiť k sviatkom 
rumu trochu, pijatika je to prima, nebude 
na sviatky zima. Valorizuj tiež dôchodky, 
kúpime si teplé spodky na vianočné štedré 
dni, budeme mi spokojní. Dôveru mi k 
Tebe máme, k Tebe sa mi utiekame, vyveď 
Ty nás z našej bídy, Ty vieš robiť pravé divy, 
vedel si spraviť víno z vody, sprav nám raj 
z tej nepohody, opatruj nás vo dne v noci, 
zariaď všetko, čo máš v moci, so silami na 
konci prosíme Ťa dôchodci. Žijme všetci 
v vzácnej zhode, veď už máme po pre-
chode, pripijme si na „stojáka“ pri obchode 
Gustava Poláka a keď ušetríme nejakú 
korunu, odložme na leto na gbelskú zmrz-
linu.

Amen O.P.

Jednota dôchodcov 
Brodské 
Milí spoluobčania, tak ako každý rok, i 
v tomto roku prichádzame s tradičným 
informovaním o činnosti nášho klubu 

dôchodcov. 
Úvod roka 2019 sme zahájili  s tradičnou 
výročnou členskou schôdzou, na ktorej sa 
zúčastnilo 134 členov, ale k 31.12 evidu-
jeme 354 členov.
Vo februári sme prvýkrát usporiadali 
tanečnú zábavu „ Čaj o tretej „ spojenú so 
živou hudbou, občerstvením a bohatou 
tombolou. Účasť na zábave bola hojná, čo 
nás veľmi potešilo. 4.2. prebehla v našom 
klube beseda pri čítaní knihy, rodáčky z 
Brodského, Dominiky Elizabeth Hladíko-
vej. Zorganizovali sme i zber šatstva a vecí 
do domácnosti.
 4.3. sme si pri príležitosti fašiangov pri-

pravili v našom klube tradičné dobroty. 
Takisto sme v mesiaci marec navštívili  
muzikál v Brne „ Traja mušketieri „. 11.3. 
sme uctili sviatok MDŽ, kde každá členka 
dostala kvet. V rámci nášho zdravia sme 
oslovili pani Martinu Heskovú, aby nás 
oboznámila o severskej chôdzi Nordic 
Walking, ktorú sme priamo pod jej vede-
ním  vyskúšali na štadióne TJ Baník Brod-
ské. 19.3. sme si zopakovali  návštevu vo 
vinnom sklepe v Nechorách.
8.4. sa v klube uskutočnilo  farbenie vají-
čok, 16.4. sme zorganizovali v našom 
klube športové hry a naše členky tak ako 
každý rok, pomohli s predveľkonočným 

upratovaním v kostole.
1.5. sme už tradične absolvovali cyklistický 
výlet na Pohansko, 4.5. sme usporiadali 
zájazd na kvetinovú výstavu v Kroměříži, 
spojenú s predajom kvetín. 11.5. sme  
opäť navštívili Brno, za účelom zúčastne-
nia sa na muzikáli „ Kleopatra“. 24.5 výbor 
JDS zorganizoval v areáli  nášho klubu 1. 
ročník Majálesu, ktorý mal dobrú odozvu.
Preto i v júni sme zorganizovali 1. ročník 
Juniálesu, na ktorom účasť nás opäť veľmi 
potešila. 24.6. sa naše  5 členné družstvo 
zúčastnilo na športových hrách v Holíči, 
kde sme získali 4. miesto.
8.7. sme zorganizovali amatérsku spe-
vácku súťaž  o najkrajšie zaspievanú  pes-
ničku. V mesiaci júl sme takisto navštívili 
termálne kúpalisko v Dunajskej Strede. 
15.7. výbor JDS Brodské opäť zorganizoval 
športové hry pre deti i dospelých. Účasť 
na hrách bola hojná. 27.7. niektorí členo-
via navštívili kultúrne podujatie v Malých 
Levároch na Rudave, kde účinkovali spe-
váci zo Šlágru a malé kapely.
25.8. pre veľký záujem členov bol zorgani-
zovaný výlet do Trnavy za účelom návštevy   

opery „Nabucco“. V dňoch 27. až 28.8. našu 
organizáciu reprezentovali manželia Slo-
váčkovi na Župnej olympiáde v Dunajskej 
Strede. Pani Z. Slováčková získala 2. miesto 
v hode do volejbalového koša a pán E. 
Slováček získal 3. miesto v hode granátom 
na cieľ. Týmto sa im chceme v mene JDS 
Brodské poďakovať za výbornú reprezen-
táciu. Na záver mesiaca sme usporiadali 
výlet na brnenskú priehradu s plavbou na 
lodi  na hrad Bystr – Veveří.
24.9. sme opäť navštívili vinný sklep v 
Nechorách. 28.9. sa uskutočnil tradičný 4. 
ročník vo varení gulášu. Zúčastnilo sa 11 
družstiev. Členovia výboru uvarili zveri-
nový guláš a predávali sa rôzne dobroty. 
Do tanca a na počúvanie hrali muzikanti 
zo Skalického Rubínu. Sponzorom tejto 
kapely bol pán Ludvik Barkóci, takisto mu 
touto cestou ďakujeme.
6.10. v spolupráci s TJ Baník Brodské sme 
pre deti a dospelých pripravili drakiádu na 
štadióne TJ Baník Brodské. 10.10. náš výbor 
navštívil našu najstaršiu členku, pani Máriu 
Škodovú, ktorá oslávila krásnych 97 rokov. 
18.10. sme ukončili kúpaciu sezónu náv-
števou termálneho kúpaliska vo Veľkom 
Mederi.
11.11. sme sa pripojili spolupráci so ZŠ 

Brodské, k výzve ostatných organizácii k 
pietnej spomienke padlých hrdinov 1. a 2. 
svetovej vojny.
5.12. sme zorganizovali v našom klube 
Mikulášske posedenie s domácou kapust-
nicou a vareným vínkom. V mesiaci 
december sme navštívili vianočné trhy 
v Prahe spojené s návštevou muzikálu 
„Lístek z Madrágory“. Poslednou pripravo-
vanou akciou  bolo pečenie vianočného 
pečiva, na ktorom sme si pochutnali pod 
jedličkou v klube.
Touto cestou by som sa chcela poďako-
vať členom výboru, dôverníčkam, kroni-
kárke, pani Jane Hnátovej, pani Gabriele 
Vrtalovej za pomoc a výzdobu a všetkým 
členom za výbornú spoluprácu v pripra-
vovaných akciách. V neposlednej rade 
patrí vďaka za podporu pani starostke A. 
Krídlovej .
Na záver Vám želám i v mene členov 
výboru, pokojné a požehnané Vianoce a v 
Novom roku veľa zdravia a úspechov.

Predsedníčka JDS Brodské
Oľga Barkociová
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tento účel nám obec  zakúpila kontajner so 
sanitárnym zariadením, za čo veľmi ďaku-
jeme.  Zlepšia sa tým podmienky hráčov 
a hlavne detí, ktoré trénujú pod vedením 
trénera pána Mariana Krajčíra. Bartalová 
Laura, Čulen Leo, Herák Leo, Heseková 
Sofia, Chovancová Sofia, Chovancová Vik-
tória, Lida Matiáš, Sobotka Damián a Rus-
náková Karin nám robia radosť a začínajú 
sa zúčastňovať  turnajov. Karin Rusnáková 
vyhrala 5. turnaj detskej série PCG N1 tour 
v kategórii deti do 10 rokov a Leo Čulen 
vyhral 4. turnaj detskej série PCG N1 tour v 
kategórii deti do 8 rokov. K tomuto úspe-
chu  im srdečne gratulujeme.
Kto má záujem si zahrať tenis alebo pri-
hlásiť svoje dieťa na tréningy,  kontak-
tujte predsedu klubu pána Rusnáka Bra-
nislava na telefónom čísle 0905829319.                                                                            
Zároveň chceme poprosiť priaznivcov 
tenisu, že môžu prispieť 2% z daní za rok 
2019 nášmu klubu, nakoľko by sme chceli 
v budúcom roku dobudovať zavlažovací 
systém, zatepliť budovu studne, opraviť 
oplotenie. Naším snom je vybudovať na 
vedľajšej ploche betónový kurt s povr-
chom vhodným aj na iné druhy športov, 
ale v tomto prípade ide o veľkú investíciu, 
ktorú bez pomoci obce nie sme schopní 
zrealizovať.

Tlačivo na poukázanie 2% z daní bude na 
stiahnutie zverejnené na webovej stránke 
klubu:https://tk-brodske.webnode.sk                                                                                                                                   
Vopred ďakujeme.    

TK Brodské

TJ Baník Brodské

Začiatkom roka 2019 sa udiala pre TJ Baník 
Brodské dôležitá udalosť. A tou bolo dňa 
26.4  zvolenie nového výboru na mimo-
riadnej členskej schôdzi. Predsedom sa 
stal Ludvik Barkóci.  Ďalšími členmi výboru 
sa stali Štefan Sedalík, Jozef Hrdlička, Jozef 
Riška a Ľubomír Šturdík.
Po športovej stránke v prvom polroku 
bolo pre nás prvoradé  dohrať súťaž, v 
ktorej sa nám nedarilo, pretože sme mali 
málo hráčov. Do druhého polroku sme išli 
ale s predsavzatím, aby sme posťahovali 
všetkých brodčanských hráčov, ktorí boli 
na hosťovaní v iných kluboch. Zatiaľ sa 
nám darí, skončili sme na 4. mieste. Popri-
tom sme v roku 2019 za pomoci dotácie z 
obecného úradu  začali budovať prístavbu 
k tribúne. Jedná sa o miestnosť pre roz-
hodcov a verejné toalety pre ľudí. Takisto 
sme zrekonštruovali tri kabíny, opravili sme 
osvetlenie na prípravnom ihrisku a znovu 
sa snažíme o zatrávnenie. Rok 2020 pre 
nás znamená veľa výziev. Hlavnou výzvou 
je udržať a hrať v obci  dobrý futbal, najmä 
s brodčanskými futbalistami. Na záver by 
som chcel poďakovať  za prácu v našom 
klube  trénerom a to Vladimírovi Váňovi, 
Petrovi Jakubcovi staršiemu a Michalovi 
Bílkovi a všetkým za podporu a pomoc pri 
neľahkej úlohe udržať amatérsky futbal v 
našej  obci. Vám, naším fanúšikom ďaku-
jeme za podporu v roku 2019, prajeme 
Vám krásne vianočné sviatky a hlavne to 
najlepšie do nového roka  2020.

Predseda TJ Baník Brodské
Ludvik Barkóci

Milí čitatelia,
Milí čitatelia, na úvod Vám prajeme veľa 
zdravia a šťastia do nového roku 2020.
Chceli by sme Vám v krátkosti zhrnúť 
a oboznámiť s výsledkami za rok 2019 

nášho športového klubu *CF 908 85*, 
ktorý sa zaoberá silovými a kondičnými 
tréningami. V tomto roku sme mali určité 
ciele, ktoré sme skromne povedané, cel-
kom slušne zvládli. 

Prvým a najdôležitejším bol SteveCup, 
ktorý sa koná vždy v polovici apríla v spo-
lupráci kulturistického klubu Antik. Ako 
každý rok, zúčastnili sa športovci z nášho 
gymu, ďalej kulturistického klubu Antik a 
Different Anthletic Trnava. Bohužiaľ, tento 
ročník sa niesol v znamení menšieho 
počtu cvičencov, keďže sa nečakane v 
posledných dňoch pred súťažou zranilo 
viacero účastníkov. Aj napriek tomu bola 
súťaž vyrovnaná. 
Boj o prvé miesta zahájili nasledovné 
disciplíny. V prvej disciplíne náš tradičný 
deadlift max, tzv. mŕtvy ťah s maximál-
nou váhou, kde výkonom 230kg nastavil 
vysokú laťku Peter Olšavský z Different 
Athletics Trnava. Ďalšou disciplínou bol 
Front squat v kombinácii s Kett swing tzv. 
predný drep a švih nad hlavu. Bolo treba 
ju zvládnuť za určitý čas s daným počtom 
opakovaní. Tu bezkonkurenčne viedol 
Vladko Rybecký s časom 3:25 min.
Boj o umiestnenie na prvých priečkach 
prebiehal medzi P. Olšavským a V. Rybec-
kým a o tretie miesto zabojovali M. Šimon 
a N. Kolínek. Výsledky neboli až také pre-
kvapujúce. 
1. miesto – Olšavský
2. miesto – Rybecký
3. miesto – Kolínek
Dúfame, že budúci ročník prebehne bez 
zranení, ale zato s hojnejšou účasťou. 

Únia žien Slovenska 
organizácia Brodské
Vážení spoluobčania, koniec roka sa blíži 
míľovými krokmi a chcela by som Vás 
tak ako každý rok, informovať o aktivi-
tách našej organizácie za rok 2019. Sna-
žili sme sa, aby všetky naplánované akcie 
boli aj zrealizované. I tento rok sme začali 
v mesiaci január rozšírenou výborovou 
schôdzou za účasti nielen členiek výboru, 
ale aj desiatkárok. Na tejto schôdzi sme 
si určili predbežný plán akcií na celý rok 
2019. Vo februári sme vypomohli ZRPŠ 
na tradičnom školskom plese. V marci sa 
uskutočnila slávnostná členská schôdza 
pri príležitosti MDŽ. V apríli sme absol-
vovali výlet do jaskyne Driny a na hrad 
Červený Kameň. Taktiež sme navštívili 
Modru, kde sme neobišli ani dom slo-
venského buditeľa Ľudovíta Štúra. Výlet 
sa nám vydaril a prialo nám aj počasie. V 
júni sme už tradične odovzdali malé dar-
čeky deťom MŠ, ktoré končili dochádzku a 
od septembra im nastal školský život. Tiež 
sme prispeli našim členkám na vstupenky 
skupiny Kollárovci, ktorá mala vystúpenie 
v Kútoch. V auguste sme mladým folklo-
ristom radi pomohli v bufete na ich kro-
jovej zábave. V septembri sa uskutočnila 
výstava ovocia, zeleniny, kvetín a kvetino-
vých aranžmá z nich, na ktorej sme boli 
nápomocné. Výstavu každoročne orga-
nizujú záhradkári. Naše členky tiež podali 
pomocnú ruku folkloristom pri ich oslave 
50-ho výročia. Už tomu bolo 50-rokov od 
ich založenia v obci Brodské. V októbri 
som sa zúčastnila v Trnave na okresnej 
schôdzi UŽS pri príležitosti mesiaca úcty k 
starším. Taktiež som bola na slávnostnom 
otvorení mosta cez rieku Moravu u Kop-
čian a Mikulčíc. Otvorenie mosta bolo a je 
z oboch strán rieky Moravy veľmi kladne 
hodnotené. V novembri naše členky na 
Svätomartinskom jarmoku v Holíči spo-
ločne i s ostatnými organizáciami UŽS ska-
lického okresu predávali zákusky. Zákusky 
na túto akciu upiekli pani Dujsíková Mar-
gita, Ralbovská Anna a Sekerešová Elena. 
Aj keď počasie jarmoku neprialo, akcia 
sa vydarila. Na Katarínu sme zorganizo-
vali už tradičnú Katarínsku zábavu v retro 
štýle. V decembri sa uskutoční posedenie 
pri predvianočnom stromčeku pre star-
ších občanov našej obce nad 70. rokov. 
Dúfam, že zúčastnení spoluobčania budú 
spokojní a malým kultúrnym programom 
im spríjemníme predvianočný čas, čas 
adventu.

Výborové schôdze sa uskutočnili podľa 
potreby. Touto cestou chcem poďakovať 
pani starostke Anne Krídlovej za podporu 
našej organizácie a našich akcií. Poďa-
kovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave a priebehu akcií nielen našej 
organizácie, ale aj výpomoci pri akciách 
ostatných organizácií. Samozrejme chcem 
poďakovať i všetkým členkám výboru a 
desiatkarkám za ich obetavú prácu.
V mene ÚŽS chcem zaželať všetkým obča-
nom príjemné prežitie blížiacich sa via-
nočných sviatkov. Do nového roku zaželať 
veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. 

Ludmila Polčinová 
 predsedníčka ÚŽS

Základná organizácia 
Slovenského zväzu 
záhradkárov Brodské
Záhrada je čarovné slovo, pri práci v 
záhrade pookrejeme, ožívame a to vždy, 
keď prichádza jar. Človek záhradkár sa cíti 
v tomto prostredí bezpečne. Záhrada je 
priestor pre našu fantáziu, v ktorej môžeme 
žiť a uskutočňovať naše predstavy. Je to 
náš raj. I keď naša organizácia má len 28 
členov, snažíme sa aktivovať našich čle-
nov i občanov našej obce, hlavne miest-
nymi výstavami ovocia, zeleniny a kvetov 
v spolupráci s členkami Únie žien, ktoré 
prispievajú tiež svojimi výpestkami a aran-
žovaním. Taktiež sa zapojili i naše deti zo 
ZŠ Brodské, ktoré sa zúčastňujú výstav 
miestnych aj okresných svojimi prácami v 
aranžovaní. Tiež sú každoročne zapojené i 
do vedomostnej súťaže Mladý záhradkár, 
ktorá sa koná v mesiaci máj na Okresnom 
výbore SZZ v Senici. Prví traja postupujú 
na celoslovenskú súťaž do Piešťan na 

Victoria Regia. So ZO SZZZ Sekule spolu-
pracujeme hlavne v tom, že ZO nám pro-
stredníctvom e-mailu zasielajú oznamy o 
ochrane ovocných drevín a zeleniny, rady 
kedy a ako treba ošetriť tieto plodiny proti 
rôznym škodcom. Tieto správy sú ozna-

mované cez miestny rozhlas.  V roku 2019 
sa miestnej výstavy ovocia, zeleniny a kve-
tov zúčastnilo 26 vystavovateľov so 199 
výpestkami. Štyri členky Únie žien prispeli 
svojimi aranžmánmi, 19 detí zo ZŠ aranžo-
vaním, 10 členiek ZO SZZ ako i Únie žien  
prispelo k ochutnávke jedál z ovocia a 
zeleniny. Za najkrajšie jablko výstavy bolo 
ocenené jablko Idared Mgr. Milana Krídla. 
Prvé miesto získal p. Milan Hladík za jablko 
Ontário, druhé miesto p. Anton Čulen za 
jablko Banánové zimné, tretie miesto Ing. 
Martin Čulen za jablko Jonathan. Ocene-
nie za vystavované hrušky dostali p. Milan 
Karnoš za hrušku Lukasova, za hrušku 
Bohemia p. H.Kuklišová a za hrušku Bos-
cova fľaša  p. Anton Čulen. Za kolekcie 
zeleniny boli ocenení p. Anna Hnátová, 
p. Helena Kuklišová a pán Ján Papánek. V 
kategórii aranžovania  prvé miesto získala 
p. Zuzka Hesková, druhé miesto p. Danka 
Knapová, tretie miesto p. Hanka Knapová 
a Iveta Trčková. Ocenenie za bonsaj dostal 
pán Zdeněk Veselský. Za ochutnávky jedál 
pripravených z ovocia a zeleniny boli oce-
nené členky Únie žien ako i ZO SZZ p. 
Helena Sekerešová, p. Gitka Dujsíková a 
p. Iveta Hnátová. Naša ZO sa pravidelne 
zúčastňuje svojimi výpestkami na Okres-
nej výstave v Senici. Pravidelnými vysta-
vovateľmi sú p. Milan Hladík,  Mgr. Milan 
Krídl, p. Anton Čulen, p. Milan Karnoš 
a pani Helena Kuklišová. Výbor ZO SZZ 
ďakuje všetkým vystavovateľom, ktorí sa 
zúčastnili miestnej, ako i okresnej výstavy. 
Aby sme mohli organizovať výstavy, potre-
bujeme i finančné prostriedky, za ktoré 
ďakujeme pani starostke Anne krídlovej a 
miestnym poslancom. Tiež nám prispieva 
finančne i OV SZZ Senica, nakoľko sa pravi-
delne zúčastňujeme na okresnej výstave. 
Tieto financie sme použili na zakúpenie 
odbornej literatúry k odmeneniu vystavo-
vateľov.

Helena Kuklišová

TK Brodské 
Tenisový klub funguje v našej obci od 
roku 2014. Klub sa  snaží každoročne zlep-
šovať prostredie a podmienky pre rozvoj 
tohto športu v našej obci. Tento rok za 
nám podarilo zakúpiť a nainštalovať nové 
ponorné čerpadlo do studne pre zav-
lažovací systém z vlastných finančných 
prostriedkov, nakoľko žiadosť  na TTSK na 
tento účel bola neúspešná.  Konečne sa 
nám tento rok podarilo vyriešiť problém s 
toaletami a prezliekaním detí na kurte. Na 

Pokračovanie na str. 10
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Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorý nás 
podporujú a taktiež sa chceme poďako-
vať naším atlétom za reprezentovanie *CF 
90805* a klubu Antik. 

Ďalšou udalosťou bola organizácia MDD 
pre našich najmenších, ktorý chodia na 
pravidelné tréningy pod vedením Anny 
Márie Královičovej a Adama Michalov-
ského. Veľmi nás teší, že sa o tréningy pod 
názvom *Deti v pohybe* prejavil taký záu-
jem a počet detičiek sa zvyšuje. Plánujeme 
ich budúci rok zapojiť aj do udalosti Ste-
veCup.

V septembri sa usporiadal v spolupráci s 
Kondičné tréningy Mikulov náš prvý špor-
tový kemp. Trval tri dni, počas ktorých sme 
absolvovali tréningy pod vedením pána 
Petra Dohnala. Zároveň nachystal aj milé 
prekvapenie – súťaž zmiešaných družstiev 
proti jeho teamu. Napriek veľkej snahe, 
sme sa bohužiaľ za team CF umiestnili naj-
lepšie na 4. mieste v zložení – M. Šimon, 
R. Čulenová, J. Hladík. Veľmi pekne sa 
chceme poďakovať pánovi Dohnalovi za 
profesionálny prístup a dúfame, že bude 
záujem narastať aj po nasledujúce roky. 
Našou poslednou aktivitou v rámci tohto 
roka bolo usporiadanie Mikulášskej súťaže 
pre našich najmenších, po ktorej deti 
dostali drobné maličkosti.
Z našej strany je to nateraz všetko. Ciele 
na rok 2020 dúfame, že zvládneme ako v 
tomto roku. Aj naďalej sa budeme snažiť v 
spolupráci s kulturistickým klubom Antik 
priviesť ľudí k pohybu a rozvíjať športo-
vého ducha
S pozdravom 

Adam Michalovský,
Ľudovít Vrtal

Mesiac úcty k starším
V nedeľu 20. októbra 2019 sa v kultúr-
nom dome konala oslava mesiaca úcty k 
starším, ktorým je mesiac október. Krásne 
počasie „babieho leta“ sprevádzalo túto 
milú slávnosť, ktorej sa zúčastnilo veľa 
seniorov , jubilantov a manželských párov, 
ktorí sa dožili 50,55,60 a viac  rokov spoloč-
ného života. V úvodnom slove starostka 
zaželala všetkým prítomným najmä veľa 
zdravia a ešte mnoho chvíľ strávených v 
kruhu svojich blízkych a rodiny. Samo-

zrejme nezabudla poďakovať za doteraj-
šiu prácu starších obyvateľov obce, ktorú 
vykonávali a naďalej vykonávajú nielen 
vo svoj prospech, ale aj pre celú spo-
ločnosť či obec. V kultúrnom programe 
vystúpil náš folklór s krásnym pásmom a 
potom už oslava pokračovala hudobnými 
pozdravmi v podaní  hudobnej skupiny 
Impulz.

Dom seniorov Brodské
V oblasti sociálnych služieb sme v roku 
2019 poskytovali   v zariadení  pre senio-
rov klientom služby  v súlade so záko-
nom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
v znení  neskorších predpisov na základe 
etického a odborného prístupu v priamej 
nadväznosti  s ochranou ľudských práv a 
základných slobôd. Našim 18 klientom 
poskytujeme komplexnú celoročnú sta-
rostlivosť. Tento rok nás opustili 5 klienti/ 
3 ženy, 2 muži/ . Priemerný vek klientov 
je 76,9. Zabezpečujeme záujmové , špor-
tové, rekreačné a kultúrno –spoločenské 

aktivity podľa ich individuálnych záujmov 
a potrieb. Počas celého roka pripravu-
jeme akcie na spestrenie voľného času. V 
jarných mesiacoch robíme brigádu, kde 
sa zúčastnia všetci zamestnanci a ruku 
k dielu pridajú aj klienti, ktorým to zdra-
votný stav dovolí. Sme tím, ktorému záleží 
na tom , aby sme v zariadení mali pekne. 
Veď takmer všetok čas pri peknom počasí 
trávia naši klienti  vonku pod altánkom.  
V máji sme pod oknami postavili  májku. 
Na veľkonočné sviatky sme pripravovali 
korbáče. Pri príležitosti Dňa matiek nás  
navštevujú deti z materskej  školy. V spolu-
práci s nimi sme  sa zapojili do  výzvy  TTSK 
a získali sme finančné prostriedky 800,00 
EUR  na projekt Prevencia chorôb pomo-
cou liečivých byliniek, kde deti a klienti 
vysádzali liečivé rastliny do mobilných 
záhrad a počas  jesenných mesiacoch 
pri rozprávkach a rozprávaní príbehov si 
všetci pochutnávali na čaji. Okrem detí z 
materskej školy nás svojim programom 
tešia aj žiaci ZŠ a žiaci ZUŠ.  Počas leta sme 
navštevovali okolité zariadenia v Uníne, 
Kútoch, i Mor.Sv. Jáne. Usporiadali sme 
športový deň  s okolitými zariadeniami. V 
Uníne sme už  6 rok absolvovali poobedie, 
ale tento rok už to nebolo putovanie histó-
riou ale Cesta rozprávkami. Zúčastnili sme 
sa na pietnych aktoch poriadaných obcou 
a Jednotou dôchodcov. Počas roka nás 
navštívili divadelníci z Prešova. V októbri 
sme strávili poobedie pri príležitosti Úcty 
k starším v Kultúrnom dome v Brodskom. 
Nezabúdame  ani na slávenie narodením  .
K naplneniu duchovných potrieb pri-
spievajú spoločné modlitby, pobožnosti 
a sväté omše konané priamo v zariadení 
každú prvú stredu v mesiaci. Pri príležitosti 
výročia Domu seniorov sme mali  sv.omšu 
priamo v kostole. V auguste sme sa zúčast-
nili sv.omše v Bazilike Sedembolestnej 
Panny Márie v Šaštíne - Strážoch, kde bola 
odslúžená omša pre klientov zariadení od 
nás, Kútov, Unína, Gbelov a Moravského 
Sv.Jána.
Zastrešujúcim činiteľom je rešpektova-

nie individuálnej jedinečnosti každého 
klienta, ktoré je reprezentované pláno-
vaním zameraným na človeka individu-
álnymi plánmi. Filozofiou zariadenia je 
prezentovať klientov ako ľudí schopných 
hovoriť samých za seba, prezentovať 
klientov s cieľom akceptácie verejnos-
ťou.  Snažíme sa neustále zlepšovať kva-
litu poskytovaných služieb, zabezpečovať 
spokojnosť a bezpečnosť klientov, napo-
máhať pri adaptácii klientov, zachovávať 
kontakt s rodinou, zapájať klientov do 
verejného diania, zvyšovať pestrosť aktivít 
pre klientov
O toto všetko sa stará personál zložený 
z  11 zamestnancov. / riaditeľ, zdravotná 
sestra, 2 sanitári, 7 opatrovateliek/. Tento 
rok bol zložitý na personálne obsadenie 
zamestnancov nakoľko  v  priebehu roka  
ukončilo pracovný pomer 5  zamestnan-
cov. Počas letných prázdnin nám vypomá-
hali 2 brigádničky na dohodu .  Zamest-
nanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady, 
pričom sa staráme o prehlbovanie kvalifi-
kácie, alebo o jej zvyšovanie. Prehlbovanie 
kvalifikácie prebieha formou školení, kur-
zov, seminárov ale aj samoštúdiom. / prvá 
pomoc, supervízia,  starostlivosť o umiera-
júceho klienta, rehabilitácia a polohovanie 
klienta, bazálna stimulácia, školenia PO, 
BOZP..../
Z kancelárie SNR sme  i tento rok získali 
nábytok, stoličky, chladničku, stoly, ktoré  
sme využili v zariadení a zvyšujeme kom-
fort.
Dokúpili sme ešte 4 elektrické polohova-
cie postele, a zakúpili sme plechovú garáž 
na uskladnenie inventáru nakoľko máme  
malé skladové priestory. 

Poďakovanie
Touto cestou chcem 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. 
Tento rok sme získali  1865 EUR z 2% z 
daní. 
Veľká vďaka patrí  našim klientom, ako aj 
personálu, ktorí túto úlohu výborne zvlá-
dajú a vytvárajú tak príjemnú atmosféru v 
zariadení.
Ďakujem  starostke obce p. Anne Kríd-
lovej, ako aj celému obecnému úradu, 
obecnému zastupiteľstvu , ktorí nám 
vychádzali 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 .
A v neposlednom rade ďakujem dobro-
voľníkom, ktorí sú nápomocní pri bež-
nom chode zariadenia. / uhŕňanie snehu, 
oprava dvier, oprava žalúzii, sťahovanie.../
Prajem Vám všetkým príjemné pre-
žitie Vianočných sviatkov a šťastný 
Nový rok 2020

Mgr. Reháková Adriana
 riaditeľka zariadenia

Čo sme prežili v MŠ
Materskú školu v roku 2019 navštevovalo 
62 detí. Počas celého kalendárneho roku 
zažili deti dni plné aktivít 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 a darčekom. V mesiaci 
marec deti s pani učiteľkami navštívili 
MĽK pri príležitosti „Mesiaca knihy“., kde im 
pani Šimková Jarmila – vedúca MĽK pre-
čítala 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, zhotovo-
vaním košíkov. Potom hľadali ukryté veľ-
konočné 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 pri-
pravenej 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 pred-
viesť i v Domove seniorov. V máji sa konal 

i zápis do MŠ. Do MŠ sa prišlo zapísať 25 
detí. Predškoláci sa v júni rozlúčili s celou 
MŠ. Počas prázdnin sa konala rekonštruk-
cia II. pavilónu umyváreň a WC pre deti. V 
septembri sa znova otvorili brány MŠ. Do 
materskej školy nastúpilo 58 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 18.EDRŠ. Deti 
predviedli pripravený program. Potom s 
rodičmi pracovali na pripravených akti-
vitách. Rodičia pripravili i občerstvenie. V 
tomto mesiaci navštívila našu MŠ bábkové 
divadlo. Zahrali nám rozprávku „O Jankovi 
polienkovi“. Teraz sa už pripravujeme  a 
tešíme 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

Základná škola, 
Školská 281, Brodské
V školskom roku 2018/2019 sme mali v 
škole 10 tried, z toho 5 na I. a 5 na II. stupni. 
Spolu všetkých žiakov bolo 189, 4 žiaci 
boli evidovaní ako žiaci so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. V škol-
skom klube bolo v 1 oddelení 24 žiakov 
a priemerný počet stravníkov v zariadení 
školského stravovania bol 63. 
Školskú dochádzku v uplynulom školskom 
roku absolvovalo v našej škole 19 žiakov. 
Všetci boli zaradení na školy II. cyklu.
Žiaci boli klasifikovaní v zmysle školského 
vzdelávacieho programu. Z celkového 
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počtu 189 žiakov prospelo 184 žiakov, 
5 žiakov neprospelo. Dvaja žiaci robili 

komisionálne skúšky. Najlepšie výsledky 
dosiahli žiaci I. stupňa v prírodovede, 
prvouke a matematike, najslabšie v pred-
metoch anglický jazyk a vlastiveda. Žiaci 
II. stupňa dosiahli najlepšie výsledky v 
predmetoch informatika a biológia, naj-
slabšie v predmetoch matematika a fyzika. 
Výsledky dosiahnuté v externom meraní 
Testovanie 9 boli v slovenskom jazyku hor-
šie o 4,2 % a v matematike lepšie o 1,3 % 
ako bol celoslovenský priemer.

Pri hodnotení správania bolo hlavnou prí-
činou znížených známok a výchovných 
opatrení záškoláctvo a porušovanie škol-
ského poriadku. Za celý školský rok bolo 
udelených 12 znížených známok zo sprá-
vania na stupeň 2, 12 znížených známok 
na stupeň 3 a 3 znížené známky zo správa-
nia na stupeň 4. Bolo udelených 59 napo-
menutí a pokarhaní od triedneho učiteľa a 
od riaditeľa školy.  Súčasne však 29 žiakom 
bola udelená pochvala od riaditeľa školy 
a boli za svoje úspechy odmenení. Boli to 
nasledovní žiaci: 

1. ročník – Martin Juráček, Dávid Hnát, 
Alica Antálková, Emanuel Papánek
3. ročník – Nina Pavlovičová
5. ročník – Martin Suchovský, Aonpaillin 
Marchfeld, Natália Forrová
6. ročník – Sabína Ručkayová, Ondrej Vrátil
7. ročník – Simona Trčková, Katarína Čule-
nová, Sára Balúchová
8. ročník – Sherrin Kartusoffová, Petra Mar-
čišovská, Adela Dolovacká, Timea Polá-
ková, Samuel Koštrna
9. ročník – Marek Klena, Naďa Kocáková, 
Tomáš Praženka.
Žiačkou roka sa stala Katarína Čulenová.

V školskom roku sme dosiahli nasledovné 
úspechy v predmetových olympiádach a 
postupových súťažiach:
•1. miesto v okresnom kole Matematickej 
olympiády,
•1. miesto v okresnom kole Olympiády v 
anglickom jazyku,
•2. miesto v okresnom kole Pytagoriády,
•2. miesto v obvodnom kole Hurbanovho 
pamätníka,
•2. miesto v Regionálnej súťaži v aranžo-
vaní,
•1. miesto v súťaži Skalická poviedka,
•2.miesto a tri 3. miesta v rôznych kategóri-
ách v súťaži Letom literárnym svetom,
•dvakrát 1. miesto a 3. miesto v súťaži Rad-
linského Kúty,

•1. miesto v súťaži Slávik Slovenska,
•2.miesto v súťaži Ochranárik tiesňového 
čísla 112,
• mali sme úspešných riešiteľov v celoslo-
venských súťažiach Matematický klokan, 

MAKS, English Star a iBobor,
• čestné uznania vo výtvarných súťažiach 
Farebná paleta, Milé deti, nakreslite tuli-
pány, Farby jesene a Rodina bez cigariet.
Okrem toho sme sa bez umiestnenia 
zúčastnili i nasledovných súťaží: Olym-
piáda zo slovenského jazyka, Technická 
olympiáda, Vesmír očami detí, Vojaci 
očami detí, Príroda očami detí, Šaliansky 
Maťko, Záložka do knihy a športové súťaže 
– midivolejbal, florbalový turnaj, mix volej-
bal, cezpoľný beh, Vianočný turnaj a súťaž 
Hľadáme nových olympionikov

Škola organizovala alebo sa zúčastnila 
množstva akcií – Vystúpenie sokoliarov, 
Historické vystúpenie, Návšteva DSS Brod-
ské, Marec – mesiac knihy, Deň Zeme 
– beseda s ochranárom, Deň detí, Deň 
matiek – príprava programu, Tradície Via-
noc, Spoločné čítanie v materskej škole, 
Výzdoba k lampiónovému sprievodu, 
Stretnutie s Mikulášom, Exkurzia Skanzen 
Strážnice, Deň narcisov, Zápis do 1. roč-
níka, Hovorme o jedle, Medzinárodný deň 
vojnových veteránov, Oslobodenie obce, 
Detský karneval, Európsky deň jazykov, 
Rodina bez cigariet, Ponožková výzva, 
Svetový deň vody, Výstava M. R. Štefánik, 
Exkurzia Po stopách štúrovcov, Exkurzia 
Slovenská národná galéria, 100 rokov od 
vzniku Československa, Záložka do knihy, 
Výročie Deklarácie slovenského národa, 
Biela pastelka, Prikrmovanie vtákov v 

zimnom období, Beseda so spisovateľ-
kou Zdenkou Lacikovou, Škola v prírode, 
Lyžiarsky výcvikový kurz a ďalšie.
V škole pracovalo v minulom školskom 
roku 7 krúžkov, ktoré prostredníctvom 
vzdelávacích poukazov navštevovalo 82 
žiakov.
Bol vypracovaný grantový projekt – žia-
dosť o nenávratný finančný príspevok na 
základe výzvy z operačného programu 

Ľudské zdroje s názvom Inovácie foriem a 
metód výchovno-vzdelávacieho procesu 
v Brodskom v sume 57 916,32 €. Projekt 
je zameraný na rozvoj čitateľskej, mate-
matickej a prírodovednej gramotnosti. 
Projekt bol schválený a v tomto školskom 
roku ho začíname realizovať.
Boli sme zapojení do projektu Školské 
ovocie, ktorý financovalo ZRPŠ a tiež do 
projektu Cesta k emocionálnej zrelosti. 
Veľké množstvo projektov bolo vypraco-
vaných i rámci vyučovania.

Materiálno-technické podmienky – v škol-
skom roku 2018/2019 boli v niektorých 
triedach kompletne vymenené žalúzie, 
v ostatných triedach boli opravované, 
riešili sme havarijný stav vodovodného 
potrubia, opravoval sa kotol a odpady v 
triedach. Zrekonštruovaná bola kotolňa 
– obklady a dlažba, bolo vymenené umý-
vadlo v ŠKD, zakúpili sa skrine do kabine-
tov, nový koberec do ŠKD. Zakúpená bola i 
kompletná dielňa vrátane náradia na vyu-
čovanie techniky. 
Aktuálne informácie o škole nájdete i na 
našej webovej stránke, kde je zverejnená i 
kompletná hodnotiaca správa za uplynulý 
školský rok. 

Združenie rodičov v školskom roku 
2018/2019 organizovalo rodičovský ples, 
návštevu Mikuláša v škole a lampiónový 
sprievod. Pomohli pri organizovaní otvo-
renia školského roka. Finančne prispeli 
na viaceré aktivity – matematické súťaže, 
hradili faktúry za školské ovocie, zakú-
pili darčeky pre žiakov a prispievali im na 
exkurzie. Týmto by som chcela im, zriaďo-
vateľovi školy – obci Brodské, ale i všetkým 
ostatným rodičom a organizáciám poďa-
kovať za spoluprácu v uplynulom roku.

Mgr. Lýdia Hesková

„Opäť prišiel medzi nás, 
Milý dedko Mikuláš!“ 

6. december je v kalendári označený ako 
výnimočný deň „Svätý Mikuláš.“  Všetci 
dobre vieme, kto bol, odkiaľ pochádzal a 
čím je dôležitý pre tento svet. Ale hlavne 
pre svet detí. V tento deň navštívil i našu 
obec. A nebol sám. Prišla celá delegá-
cia anjel, dvaja  čertíci a sám veľký pán 
„Mikuláš.“ Bol dlho očakávaný.  Všetky 
deti pripravili Mikulášovi pekný darček 
vo forme pesničiek a básničiek. Napr. ... 
Povedz nám Mikuláš, čo v tom vreci máš? 
... Ja mám v tomto vreci samé dobré veci, 
oriešky, jabĺčka, len pre dobré deti ... Det-
ská zvedavosť nepozná hranice. A potom 
konečne dostal slovo: „Mikuláš.“ Deti sľu-
bovali i nemožné. V tej krásnej vianočnej 
atmosfére pri rozsvietenom stromčeku 
prišlo k veľkej akcii – rozdávaniu balíč-
kov, na ktoré nám prispelo  mesto Skalica 
sumou 250 Eur. To bolo to pravé orechové! 
Tie radostné a nevinné pohľady detí boli 

odmenou za všetko. ... „Ja sa ani čerta 
nebojím!“ ozvali sa niektoré deti. Veď aj 
„prečo!“
Zasa bolo pre deti pripravené pekne strá-
vené popoludnie, veď čo si viac môžeme 
priať, ako vidieť dieťa šťastné?? 

Anna Krídlová

Nové knihy v knižnici 
v roku 2019

- Dominika Elizabeth Hladíková: Slovo je 
  nádych, Odtiene dúhy a Na krídlach noci
- Jo Nesbo : Nôž                                                        
- František Kozman : Vlk
- Táňa Keleová Vasilková : Moja záhrada
- Katarína Gillerová : Iba trocha lásky
- Robin Cook : Pandémia
- Andrea Rimová: Dotkni sa ohňa
- Foley Gaelen: Princezná
- Mária Hamzová : Odplata
- Mary Baloghová : Horúce objatie
- Zdenka Laciková : Havranie srdce
- Jo Nesbo : Pancierové srdce
- Magdaléna Pirožeková : Útek do raja
Pre deti a mládež: 
- Július Belan: Detektív Kvik a mrazivá   
   veštba 
- Jill Hucklesby : Zvierací záchranári -
  Opustený ježko 
- Vivian Frenchová : Čerešňová princezná
- Sabine Städingová : Petronela Jabĺčková
- Andrea Gregušová: Operácia orech a iné
  dedkoviny
- Jeff Kinney : Denník odvážneho Bojka  
   Prázdniny pod psa
- Viera Dobiášová: My sme super prváci
- Klaus Baumgart : Laura ide do školy

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, sobota, nedeľa:       zatvorené

Dane 

Aby obec zabezpečila zdroje na to, aby 
služby, ktoré v rámci svojich kompeten-
cií poskytuje a aby sme sa udržali na 
rovnakej úrovni ako v súčasnosti, bolo 
potrebné upraviť niektoré dane, tak ako 
aj iné obce. Je to nepopulárne opatrenie, 
ale je to dôsledok niektorých zákonov, 
ktoré v poslednom období zákonodárco-
via prijali a premietajú do výšky výdavkov 
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samospráv. Sú to tzv. chodníková novela, 
obedy zadarmo, veľmi výrazné zvýšenie 
nezdaniteľnej časti príjmu fyzických osôb, 
ale aj novela zákona o sociálnych službách 
a tiež novela zákona na bezpečnosť det-
ských ihrísk. Toto všetko zvyšuje výdavky 
samospráv.

Školská jedáleň 

S účinnosťou od 1.1.2019 nadobudla účin-
nosť novela zákona č.544/2010 Z.z. o dotá-
ciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa týka 
najmä poskytovania dotácie na stravu 
– obedy zadarmo. Z toho  dôvodu bolo 
potrebné  dokúpiť vybavenie v školskej 
jedálni a kuchyne. Obec použila finančné 
prostriedky v sume 22.659 €. 

Za tieto finančné prostriedky sme 
zakúpili:
• Konvektomat +  gastro nádoby
• Sporák plynový s elektrickou trúbou
• Panvica smažiaca
• Regál nerezový do kuchyne
• Regály do skladu
• Hrnce veľké nerezové
• Digitálna stolová váha
• Dosky,cedníky,strúhadlá
• Taniere hlboké,plytké,dezertné
• Príbory
• Jedálenské stoly a stoličky do celej 

jedálne 

Platby za stravovanie v Materskej 
škole a Základnej škole od 1.9.2019
Obec Brodské schválila VZN č.99/2019  o 
výške príspevkov zákonného zástupcu 
dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov a určenie podmienok úhrady v 
školskej jedálni s účinnosťou od 9.7.2019. 
Zvýšenie finančného limitu na nákup 
potravín je v dôsledku nárastu cien za 
posledné roky pri príprave stravy. Výška 
režijných nákladov na prípravu jedného 
obeda zostáva nezmenená a to 1,40 eur.
Štátna dotácia na stravu je vo výške 1,20 
eur na jeden obed pre deti v predškolskej 
MŠ a pre žiakov ZŠ preddavkovo.
Výška príspevku na stravovanie v školskej 
jedálni pri MŠ je určená podľa 3. finanč-
ného pásma na nákup potravín nasle-
dovne:
Materská škola

Časť režijných nákladov  na stravovanie 
detí vo veku 2 až 5 rokov, t.j. malá a stredná 
trieda, uhrádza rodič v sume 0,30 eur, čiže 
platba spolu za stravu a réžiu je 1,84 eur.

Časť režijných nákladov na stravovanie 
detí vo veku 5 až 6 rokov, t.j. predškoláci, 
uhrádza rodič v sume 0,70 eur, čiže platba 
spolu za stravu a réžiu je 1,04 eur.

Základná škola

Časť režijných nákladov na stravova-
nie uhrádza rodič vo výške 0,70 eur, čiže 
platba spolu za obed je 0,71 eur. 

Časť režijných nákladov uhrádza rodič vo 
výške 0,70 eur, čiže platba spolu za obed 
je 0,80 eur.

Finančný príspevok na stravu spolu s 
režijnými nákladmi za deti MŠ a žiakov ZŠ 
treba uhradiť na účet MŠ mesačne vopred 
najneskôr do 25. dňa v mesiaci.
Neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť 
deň vopred do 14:00 hodiny.

NEVYČERPANÁ STRAVA
Podkladom pre vyúčtovanie dotácií je pre-
zenčná listina žiakov účasti či neúčasti na 
vyučovaní. Nárok na dotáciu 1,20 eur má 
dieťa predškolskej MŠ alebo žiak ZŠ  iba v 
prípade ak sa zúčastní výchovno – vzde-
lávacieho procesu a v prípade neúčasti 
je potrebné dieťa včas odhlásiť alebo 
uhradiť plnú výšku stravy. Jednorazový 
príspevok na stravovanie vo výške 24 eur 
sa uhrádza vopred pred nástupom na stra-
vovanie  a z tohto príspevku je hradená 
strava ,ak dieťa nebolo v materskej škole či 
základnej škole a nebolo včas odhlásené. 
Tento obed si môže rodič vyzdvihnúť. Jed-
norazový príspevok na stravovanie bude 
vyúčtovaný na konci školského roka.

Janette Knapová
vedúca ŠJ

Keď si kanalizáciu mýlime 
so skládkou komunálneho 
odpadu! 

Situáciu so zanášaním kanalizačnej siete 
začíname považovať za neúnosnú. Mnohí 
naši spoluobčania si kanalizáciu mýlia 
s odpadkovým košom, čo má za násle-
dok upchávanie stoky, ale aj čerpadiel v 
prečerpávacích staniciach. Zamestnanci 
ČOV riešia niekoľkokrát do týždňa kala-
mitné situácie na kanalizačnej sieti. Bohu-
žiaľ  nie všetky situácie sú schopní riešiť, 
tak sa čistenie musí robiť v spolupráci s 
externými firmami, čo má za následok 
zvýšenie nákladov na údržbu. Čistenie 
odpadovej vody je zložitý proces, pri kto-
rom odpadová voda prejde čistením na 

ČOV (v našom prípade mechanicko – bio-
logické čistenie) a vracia sa do kolobehu 
vody vyústením do recipientu. Každý 
odpad, ktorý do kanalizácie nepatrí má za 
následok upchanie stoky, znefunkčnenie 
čerpadiel(nákladné opravy), preťaženie 
siete a zničenie mikrobiálnych štruktúr 
zodpovedných za čistenie vody. Ďalším 
problémom, ktorý významnou mierou 
ovplyvňuje funkčnosť  ČOV a kanalizácie 
sú dažďové vody. Kanalizačná sieť ani ČOV 
nie sú dimenzované na vypúšťanie dažďo-

vých vôd zo striech rodinných domov. Pri 
prudkých dažďoch sa tak do siete dostane 
veľké množstvo vody, ktoré má za násle-
dok preplnenie stoky a následne si voda 
nájde cestu von. Bohužiaľ doplácajú na 
to obyvatelia žijúci hlavne v spodnej časti 
obce, kde voda začne vytekať z poklo-
pov a niektorým obyvateľom aj v rodin-
ných domoch. Obec monitorovala určité 
časti obce, momentálne máme prehľad o 
tom, ktoré domy sú napojené dažďovými 
zvodmi do verejnej kanalizácie a pristú-
pime k riešeniu. Z tohto dôvodu je obec 
oprávnená si všetky náklady spojené so 
zistením neoprávneného odvádzania daž-

ďových vôd do verejnej kanalizácie, vyúč-
tovať od neoprávnených producentov za 
posledné 3 roky. Apelujeme a dôrazne 
žiadame, aby každý občan bral ohľad a 
rozmyslel si aké dopady bude mať jeho 
činnosť na ostatných obyvateľov obce a 

iné inštitúcie. Nebuďme ľahostajný voči 
druhým a snažme sa byť empatický. V 
dnešnej dobe kedy sa berie veľký ohľad 
na environmentálne problémy, by si mal 
každý uvedomiť aj aký dopad bude mať 
činnosť každého na prostredie, v ktorom 
žijeme. 

Pripomeňme si, čo do kanalizácie 
patrí: odpadová voda zo sprchy (vane), 
bidetu, toalety, práčky, sušičky, umývačky 
riadu, drezu. Ďalej sem patrí toaletný 
papier a ľudské výlučky.

Čo do kanalizácie nepatrí:
• Vlhčené obrúsky, ktoré sa s obľubou 

hádžu do kanalizácie
• Textílie
• Zvyšky jedál
• Intímne vložky a tampóny
• Oleje
• A iný odpad, ktorý patrí do komunálneho 

odpadu alebo separovaného odpadu
• Farby
• Rozpúšťadlá a iné chemické látky

Obec sa snaží vytvárať dobré podmienky 
pre možnosti nakladania s odpadom. Je 
možnosť vo veľkej miere separovať odpad, 
ktorý sa môže následne recyklovať a znova 
použiť. Nemusí skončiť napr. len v kanali-
zácií, alebo ako je v našom katastri pravid-
lom v lesoch a iných častiach obce. Vážme 
si prostredia, v ktorom žijeme a nebuďme 
ľahostajný k tomu, čo máme. 

Čierna skládka jedna z mnohých 
Tento odpad sa našiel medzi farským plo-
tom a  garážou oproti pošte 9.12.2019. 
Našiel sa aj majiteľ – bolo to postúpené 
polícii, ktorá začala riešiť priestupok s 
pokutou. Prosíme občanov aby boli vší-
mavejší voči takýmto spoluobčanom, aby 
sa naučili ako sa majú spávať k životnému 
prostrediu v našej obci. 
Takto by naša obec vyzerala keby sme 
nemali našich verejnoprospešných pra-
covníkov (aj keď viacerým „ležia v žalúdku“)

Úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu
V zmysle nového zákona o poplatkoch za 
uloženie odpadu na skládku platného od 
1.1.2019 sa zvyšujú poplatky za ukladanie 
odpadu na skládky. Obce a mestá zapla-
tia za skládkovanie zmesového odpadu 
v závislosti od úrovne jeho vytriedenia. 
Obce, ktoré netriedia resp. občania, ktorý 
netriedi zaplatia viac na poplatkoch za 
skládkovanie. Cieľom zákona je motivovať 
obce a hlavne občanov viac triediť. Suma 
poplatku za skládkovanie sa bude v nasle-
dujúcich rokoch stále zvyšovať.
Pre našu obec je z pohľadu odpadov naj-
dôležitejší poplatok za uloženie komunál-
nych odpadov na skládku. Tento poplatok 
závisí od úrovne vytriedenia komunálnych 
odpadov.
Za rok 2018 bola úroveň vytriedenia 
komunálnych odpadov 14,91 %.
Podľa prílohy č.1 nariadenia vlády č. 
330/2018 Z.z. budú poplatky za uloženie 
jednej tony odpadu, pri súčasnej úrovni 
vytriedenia komunálnych odpadov nasle-
dovné:
V tomto roku 2019 nám bude účtovaný 
poplatok vo výške 12 € za 1 tonu odpadu 
(V roku 2018 bol poplatok za uloženie na 
skládke 5,04 €/t).
V roku 2020 pri súčasnej úrovni vytrie-
denia bude účtovaný poplatok za ulože-
nie komunálneho odpadu na skládku vo 
výške 24 € za 1 tonu.
V roku 2021 pri súčasnej úrovni vytrie-
denia bude účtovaný poplatok za ulože-
nie komunálneho odpadu na skládku vo 
výške 30 € za 1 tonu.
Ak by sa podarila zvýšiť úroveň vytriede-
nia na viac ako 60 %, obec by zaplatila v 
roku 2020 len 8 € za 1 tonu. Preto žiadame 
občanov aby jednotlivé zložky komunál-
neho odpadu, v čo najväčšej miere sepa-
rovali, aby sme obmedzili tvorbu zme-
sového komunálneho odpadu, ktorý sa 
ukladá na skládky. Separujme odpad, 
vytvorme a chráňme životné prostredie 
v ktorom žijeme, nielen pre nás, ale aj pre 
naše nasledujúce generácie.
Príloha č.1 nariadenia vlády č. 330/2018 
Z.z.
položky a sadzby za uloženie zmesového 
komunálneho odpadu (200301) a objem-
ného odpadu (200307) na skládku odpa-
dov €/t

Dokončenie zo str. 13

Stravníci od 2 do 5 rokov: 

Desiata Obed Olovrant Spolu

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 €

Stravníci od 6 do 11 rokov

Obed Dotácia Doplatok

1,21 € 1,20 € 0,01 €

Stravníci od 11 do 15 rokov:

Obed Dotácia Doplatok

1,30 € 1,20 € 0,10 €

DOSPELÍ STRAVNÍCI :

Obed Réžia Spolu

1,41 € 1,40 € 2,81 €

KLIENTI DOMU SENIOROV

Strava na 1 deň Réžia na 1 deň Spolu

3,43 € 2,50 € 5,93 €

Stravníci od 5 do 6 rokov:

Desiata Obed Olovrant Spolu

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 €

Výška dotácie: 1,20 € Doplatok: 0,34 €
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Systém nakladania s odpadom v obci
Obec Brodské zabezpečuje zber komunál-
neho a separovaného odpadu prostred-
níctvom organizácii a firiem, ktoré sú na 
to určené a majú oprávnenie nakladať s 
takýmto odpadom.
Zmesový komunálny odpad
sa ukladá do plastových zberných nádob 
o objemoch 120l a 240l, ktoré sú umiest-
nené v domácnostiach. Zber zmesového 
komunálneho odpadu prebieha 2x do 
mesiaca podľa harmonogramu vývozov.
Separovaný zber odpadov je zber odde-
lených zložiek odpadov. Cieľom triede-
nia odpadu je dosiahnutie recyklácie 
alebo opätovného používania vytriede-
ného odpadu podľa jednotlivých druhov 
odpadu.
V obci Brodské sa separujú nasledovné 
zložky odpadu: papier, plast, sklo, použité 
jedlé oleje z domácností, elektroodpad 
z domácností, drobný stavebný odpad, 
konáre z orezávania stromov, použité 
batérie a akumulátory, opotrebované 
atramentové a laserové tonery (cartridge), 
pneumatiky.
Papier:
Zbiera sa do modrých vriec s logom zbe-
rovej spoločnosti (FCC Zohor). Zber pre-
bieha 1x mesačne podľa harmonogramu 
vývozu.
Patria sem: Noviny, časopisy, kancelársky 
papier, reklamné letáky, stlačené krabice, 
kartóny, papierové obaly, papierové tašky.
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, 
mastný alebo znečistený papier, asfal-
tový a dechtový papier, použité plienky a 
hygienické potreby, alobal, celofán a pod.
Plast:
Zbiera sa do žltých vriec s logom zberovej 
spoločnosti (FCC Zohor). Zber prebieha 1x 
mesačne podľa harmonogramu vývozu.
Patria sem: neznečistené stlačené alebo 

zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a 
mikroténové vrecká, baliace fólie, polysty-
rén (v malom množstve, väčšie množstvo 
treba odviezť na zberné miesto do kontaj-
nera na objemný odpad), tégliky z jogur-
tov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich 
prostriedkov a kozmetiky, tetrapakové 
obaly z džúsov a mlieka.
Nepatria sem: mastné obaly so zvyškom 
potravín, podlahové krytiny, novodurové 
rúrky, obaly z nebezpečných látok (z 
motorových olejov, farieb a pod..)
Sklo:
Zbiera sa do zelených kontajnerov umiest-
nených po obci a do kontajnera umiest-
neného na zbernom mieste.
Patria sem: nevratné obaly zo skla z alko-
holických alebo nealkoholických nápo-
jov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí 
(treba umiestniť do kontajnera na zberné 
miesto), sklenené črepy a pod.
Nepatria sem: porcelán, keramika, drô-
tené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, 
pozlátené a pokovované sklo, technické 
druhy skla.
Použité jedlé oleje z domácností:
Zbiera sa do plastových bandasiek, ktoré 
Vám budú vydané na obecnom úrade. 
Po naplnení treba bandasku odovzdať na 
zberné miesto, kde Vám bude následne 
vydaná prázdna bandaska na opätovné 
použitie. Olej musí byť čistý bez nečistôt 
(treba precediť).
Elektroodpad z domácností:
Môžete celoročne odovzdávať na zberné 
miesto. Drobné elektro ako napr. mobilné 
telefóny, kalkulačky, mp3 prehrávače, 
fotoaparáty atď. môžete odovzdať aj na 
obecnom úrade do BOXU na to určeného.
Drobný stavebný odpad:
Pod pojmom drobný stavebný odpad 
rozumieme stavebný odpad z drobných 
stavebných prác a úprav. Stavebný odpad 

musí byť vytriedený a zbavený nečistôt 
(drevo, sklo, stavebná oceľ, železo, plasty 
atď..). Drobný stavebný odpad sa zbiera 
na zbernom mieste v množstve 1m3 na 
osobu na rok.
Patria sem: drobná omietka, obklady, 
dlažby, obkladačky, v malom množstve 
tehly a betóny, umývadlá, WC.
Použité batérie a akumulátory:
Môžete odovzdať na obecnom úrade 
do BOXU na to určeného. Autobatérie 
môžete odovzdať na zberné miesto.
Opotrebované atramentové a lase-
rové tonery (cartridge):
Môžete odovzdať na obecnom úrade do 
BOXU na to určeného.
Pneumatiky:
Môžete odovzdať na zbernom mieste.
Objemný odpad:
Pod pojmom objemný odpad rozumieme 
odpad väčších rozmerov, ktorý nie je 
možný umiestniť do nádoby na zmesový 
komunálny odpad.
Patria sem: napr.: nábytok, polystyrén, 
novodurové rúry, nádoby, okná bez skle-
nených výplní, atď..
Každý občan pri vývoze objemného 
nábytku je povinný ho rozobrať na menšie 
časti. V prípade vývozu gaučov, stoličiek, 
stolov je treba oddeliť železo, textil a moli-
tanové výplne od drevenej konštrukcie a 
jednotlivé zložky odpadu následne vyse-
parovať.
Nepatria sem: zmesový komunálny 
odpad, nebezpečné látky (napr.: azbest, 
obaly z farieb a iných chemických pro-
duktov, atď..), žiarivky a výbojky, železo a 
zložky odpadu, ktoré sa separujú.
Každá právnická osoba, fyzická osoba – 
podnikateľ a fyzická osoba si môže objed-
nať veľkoobjemový kontajner za úplatu. 
Bližšie informácie budú poskytnuté na 
Obecnom úrade v Brodskom.
Konáre z orezávania stromov:
Môžete odovzdať na zbernom mieste.

Zberné miesto:
Je zriadené v areály bývalých štátnych majet-
kov. Občan obce Brodské, ktorý je poplatní-
kom (platí poplatok za komunálny odpad) 
a má uhradené všetky záväzky voči obci, 
môže odovzdať oddelene zbierané zložky 
komunálneho odpadu na zbernom mieste. 
Prevádzková doba zberného miesta:
Letný čas:
Streda: 15:00 hod. – 18:00 hod.
Sobota: 10:00 hod. – 17:00 hod.
Zimný čas:
Streda: 13:00 hod. – 16:00 hod.
Sobota: 09:00 hod. – 16:00 hod.

Komunálny odpad

Dátum Deň

3. január 2020 piatok

16. január 2020 štvrtok

30. február 2020 štvrtok

13. február 2020 štvrtok

27. marec 2020 štvrtok

12. marec 2020 štvrtok

26. marec 2020 štvrtok

9. apríl 2020 štvrtok

23. apríl 2020 štvrtok

7. máj 2020 štvrtok

21. máj 2020 štvrtok

4. jún 2020 štvrtok

18. jún 2020 štvrtok

2. júl 2020 štvrtok

16. júl 2020 štvrtok

30. júl 2020 štvrtok

13. august 2020 štvrtok

27. august 2020 štvrtok

10. september 2020 štvrtok

24. september 2020 štvrtok

8. október 2020 štvrtok

22. október 2020 štvrtok

5. november 2020 štvrtok

20. november 2020 piatok

3. december 2020 štvrtok

17. december 2020 štvrtok

Separovaný zber papiera

Dátum Deň

11. január 2020 sobota

7. február 2020 piatok

20. marec 2020 piatok

18. apríl 2020 sobota

18. máj 2020 pondelok

12. jún 2020 piatok

2. júl 2020 štvrtok

7. august 2020 piatok

5. september 2020 sobota

2. október 2020 piatok

5. november 2020 štvrtok

3. december 2020 štvrtok

Separovaný zber plastu

Dátum Deň

24. január 2020 sobota

27. február 2020 štvrtok

26. marec 2020 štvrtok

23. apríl 2020 štvrtok

28. máj 2020 štvrtok

26. jún 2020 piatok

24. júl 2020 piatok

21. august 2020 piatok

19. september 2020 sobota

30. október 2020 piatok

27. november 2020 piatok

23. december 2020 streda

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci BrodskéPoložka
Úroveň vytriednia

komunálneho 
odpadu x {%}

sadzba za príslušný rok v €.t-1

2019 2020 2021 a nasl. roky

1 x≤10 17 26 33

2 10 < x ≤ 20 12 24 30

3 20 < x ≤ 30 10 22 27

4 30 < x ≤ 40 8 13 22

5 40 < x ≤ 50 7 12 18

6 50 < x ≤ 60 7 11 15

7 x > 60 7 8 11
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Uzavreli manželstvo roku 2019

Karel Zapletal – Mgr. Lucia Kulichová
Igor Albert – Zuzana Valachovičová

Mikuláš Štiftner – MUDr. Sandra Rusnáková
Adrián Hnát – Jana Beňová

Marián Štvrtecký  – Hana Zubalíková
Imrich Javorek – Mgr. Ivana Rišková
Dominik Čepka – Katrin Ondrisková

Mário Barkoci – Anna Klímová 
Gabriel Trubiroha – Zuzana Hladíková

Ing. Martin Jurček – Andrea Stejskalová
Bc. Oliver Jakubec – Ing. Dominika 

Horváthová
Miloslav Palkovič – Tatiana Kovalová

Jakub Sochor – Annamária Papánková
Juraj Komorník – Linda Dujsíková
Róbert Jurkovič – Linda Závodná

Matúš Nižňanský – Zuzana Papánková
Ing. Pavol Španihel - Ing. Katarína Antálková

Vítame medzi nami  r. 2019

Anabelle Grochal
Alex Suchovský
Teodor Hesek

Sherin Janotová
Ludvik Barkoci
Mathias Daniel
Ema Vrtalová
Tobias Daniel
Tobias Galet

Nikolas Čulen
Lara Čepková

Eliška Berecová
Sabina Jurčáková
Eliška Hladíková
Laura Sobotková

Tomáš Hnát
Sebastian Vyskoč
Samuel Jakubec

Opustili nás v  r. 2019

Alojz Ferenčík 
Stanislav Dubovský

Milan Trčka
Milada Franzová

Daša Kartusoffová
Albert Pešina

Igor Baláž
Eduard Lánik
Štefan Pipíš

Drahomíra Putíková
Oľga Žbánková
Bohuslav Baláž

Dezider Antálek
František Arpáš

Pavel Emrich
Mária Čulenová
Michal Behunčík

Mgr. Katarína Ožvoldíková
Helena Hladíková
Kvetoslav Barkóci
Anna Dujsíková
Anna Jakubcová

Ladislav Hrušecký
Lýdia Valúšková
Stanislav Čulen   

Ľubomír Ralbovský
Anna Burská

Stanislav Vymyslický
Valéria Hnátová
Valéria Mrázová
Ľubomír Sedalík 
Dominik Karas

Spoločenská kronika

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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Zo spoločenského života v obci

Stavanie mája

XII. ročník Brodčanského jarmoku

Predhodová zábava

Október mesiac úcty k starším

Fašiang Spomienka na oslobodenie obce  

Pozvánka
V rámci koledníckej akcie dobrej noviny deti počas 
vianočného obdobia koledami a vinšmi 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 24.12.2019 na štedrý deň.


