
Brodčan
Občasník z našej dediny        Dvanáste číslo 2020         Nepredajné

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.

Hasičská zbrojnica
V tomto roku sa dokončil projekt 
„Zateplenie a rekonštrukcia 
Hasičskej zbrojnice Brodské“

Čítajte na str. 3

TJ Baník Brodské
Rok 2020, tak ako aj pre iných, 
bol poznačený najmä novou 
chorobou, ktorá sa u nás vyskytla.

Čítajte na str. 11

„Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,

nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.

Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,

nech láska prevláda nad nemilým slovom.“

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia,
šťastia a úspechov
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Čas Vianočný
Rok 2020 bol pre každého z nás niečím 
výnimočný, s dobrými i tými menej pozitív-
nymi správami a udalosťami, ale  vplyvom 
dnešnej doby nám zase rýchlo uplynul. 
Práve čas vianočný, ktorý sa s končiacim 
rokom blíži, nám dáva jedinečnú možnosť 
spomaliť, stíšiť sa a vychutnať si pokoj, 
ktorý so sebou prináša. Na Vianociach je 
úžasné práve to, že si ich môžeme pripra-
viť a prežiť každý po svojom v hraniciach 
svojich zvykov. S hríbovou kapustnicou, 
či rybou, so stromčekom alebo s vetvič-
kou. Prichádzajú Vianoce, sviatky pokoja 
a radosti. Tento čas sa podobá najkrajšej 
rozprávke. V tento deň sa každý snaží byť 
dobrý a milý. Vianočná hudba sa zakráda 
do našich sŕdc a vytvára sviatočnú atmo-
sféru. Na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie 
najkrajšie pocity a snažíme sa s nimi pode-
liť so svojimi blízkymi a drahými. Hľadáme 
úprimné ľudské porozumenie a túžime po 
milom slove, láskavom ľudskom dotyku. A 
v tom je to veľké tajomstvo a bohatstvo 
života. Bolo by krásne, keby to tak mohlo 
byť aj v bežnom a každodennom živote. 
Preto si vážme jeden druhého a zacho-
vajme si slávnostné chvíle z vianočných 
a novoročných sviatkov po celý rok. Na 
Vianoce, keď svet stíchne, nech vám božie 
dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu, 
nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež v 
novom roku, nech Vás vedie v každom 
kroku . Želám Vám, aby ste si tieto sviatky 
užili tak, ako ich máte najradšej. V kruhu 
rodiny , priateľov, detí, vnukov, či starých 
rodičov. Prajem Vám, aby ste z nich načer-
pali silu do nového roka a vstúpili doň čo 
najlepšie naladení, povzbudení a schopní 
čeliť ďalším 365 dňom plných výziev a 
nových zážitkov. Oslávte prelom roka s 
vďačnosťou za ten predošlý a s pokojom 
v duši. Prajem Vám ešte raz požehnané a 
spokojné prežitie vianočných sviatkov a v 
nadchádzajúcom Novom roku 2021 veľa 
zdravia, šťastia, osobných a pracovných 
úspechov.

Anna Krídlová, 
starostka obce

Vážení spoluobčania,
Obec má za sebou veľa mesiacov takého 
zvláštneho fungovania. Všetci sme, ako sa 
hovorí, na svojej koži pocítili a  museli sa 
prispôsobovať rôznym opatreniam. Oce-
ňujem, že ste sa dokázali opatreniam pri-
spôsobiť a  rešpektovať ich, že sme nemu-
seli riešiť ich závažné porušenia. Ďakujem 
vám. Ďakujem zamestnancom obecného 
úradu, ktorí dokázali vykonávať svoje kaž-
dodenné povinnosti aj v  sťažených pod-
mienkach, zabezpečovali sme aj  naďalej 
rozvozy obedov a  objednaných nákupov 
z potravín, drogérie a liekov, ktoré pra-
covníci  úradu denne rozvážali . Všetkým, 
ktorí sa na tom podieľali patrí veľká vďaka. 
Upravili sa stránkové hodiny na obecnom 
úrade a dočasne bolo zatvorené i zberné 
miesto. Keď bola v marci vyhlásená pan-
démia so šíriacim sa vírusom COVID-19, 
nastalo ťažké obdobie. Urýchlene som rie-
šila  vzniknutú situáciu, aby som ochránila 
zdravie našich spoluobčanov  a prijímali 
sa  opatrenia. Prišlo veľa opatrení, ktoré 
sprísnili a sťažili podmienky v každoden-
nom fungovaní. Jedným z opatrení bolo 
povinné nosenie rúšok.  Snažila som sa 
konať rýchlo a bohu vďaka, že je tu kraj-
čírska firma  a mám v nej nejaké slovo. 
Zastavila svoju výrobu a začali sa okam-
žite venovať výrobe rúšok. Vyrobili cca 
3100 rúšok, firma chcela  fakturovať 2585 
ks, jedna rúška stála  2€/ks, a zbytok dala 
firma sponzorsky. Rúšky boli distribuované 
po jednom kuse všetkým obyvateľom 
s trvalým, prechodným pobytom, obča-
nom bez pobytu, vo väčších počtoch do 
domu seniorov, OO policajnému zboru, 
na poštu a do všetkých predajní a obcho-
dov.  Rozvoz zabezpečila  obec zdarma. 
Je ale nemysliteľné ,aby niekto pracoval 
a nedostal za to zaplatené čo sa aj stalo, 
pretože poslanci obecného zastupiteľstva 
neodsúhlasili  finančné prostriedky  za uši-
tie rúšok , ktoré potom firma musela dať 
občanom zo svojho ako dar.  Takto som 
chcela urýchlene riešiť  vzniknutú situ-
áciu, aby som  ochránila zdravie našich 
spoluobčanov, no nebolo pre to pocho-
penia.   Chcem  touto cestou poďakovať 
aj všetkým tým, ktorí sadli za šijacie stroje, 
alebo len tak ručne začali šiť  nevyhnutné 
rúška.  Vážim si prácu vašich rúk a sklá-
ňam sa pred všetkými dobrými srdcami, 
ktoré nezostali zavreté v čase, kedy to 
naša obec potrebovala. V snahe zabrániť 
šíreniu sme  ďalej museli zrušiť i športové 
a kultúrne aktivity, ktorých v našej obci 
nebolo málo. Tešili sme sa na  pravidelné 
podujatia,  no tie sa vôbec neuskutočnili. 
Máj bol postavený pred KD symbolicky 
, neobvykle, bez  programu , bez  hudby 

a  tanca a osláv. Ale boli sme radi, že bola 
tradícia stavania mája dodržaná.  Deň 
matiek sme tiež nemohli osláviť, ale verím, 
že každý z nás, hlavne deti, si na svoje 
mamičky druhú májovú nedeľu spome-
nuli. Pravidelný a populárny júlový jarmok 
sme museli taktiež vynechať. Využili sme 
možnosť dnešnej doby a v spolupráci 
s Telovýchovnou Jednotou Baník Brodské  
sme rozbehli akciu Letného kina v našej 
obci  na ihrisku a využili sme  možnosť tri-
búny. Veľmi obľúbenú slávnosť  seniorov 
v mesiaci október „,mesiac úcty  k starším“ 
sme taktiež museli oželieť. Ale nezabudli 
sme na občanov, ktorí mali v tomto roku 
výročie a hlavne na manželské páry, ktoré 
sa  v roku 2020 dožili krásneho jubilea, tie 
sme odmenili pekným darčekom.

50 rokov spoločného života:   
Eduard  Suchovský a Milada
Viktor Trubiroha a Sabina
Miroslav Knap a Danka

55 rokov spoločného života:
Miroslav Krchňák a Klára
Bohumír Krídl a Oľga
Štefan Studenič a Mária

60 rokov spoločného života:
Martin Bartal a Mária
Stanislav Straka a Valéria

61 rokov spoločného života:
Anton Žilínek a Janka

63 rokov spoločného života:
Ing. Konštantín Lánik a Hedviga
Jozef Puškáč a Ľudmila
Štefan Hnátovič a Helena

64 rokov spoločného života:
František Pernecký a Mária
Jozef Šimek a Jozefína
Karol Škuliba a Anna

68 rokov spoločného života:
Kliment Hačunda a Štefánia

Blahoželáme  a prajeme veľa 
zdravia ešte veľa rokov spokoj-
ného života.
                     

Blahoželáme jubilantom, ktorí sa 
v tomto roku dožili krásnych 90 
rokov:
Karolína Kapičáková, Ladislav Antálek, 
František Pernecký, Helena Hnátová, 
MVDr. Štefan Hnát, Justína Hnátová, Vlasta 
Pavlíková. 

Blahoželáme jubilantom 
najstarším občanom obce:

Mária Jakubcová    99 rokov
Ignác Neoveský      96 rokov

Aj počas náročného obdobia, ktoré sa 
s nami vlečie od začiatku roka, sa toho 
udialo mnoho pozitívneho.  I keď ide často 
na prvý pohľad o neviditeľné veci, z našej 
dedinky robia lepšie miesto pre život. 
V  uplynulých mesiacoch sa samozrejme 
nezastavila ani činnosť v  jednotlivých 
oblastiach:

Hasičská zbrojnica
V tomto roku sa dokončil projekt „Zateple-
nie a rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice 
Brodské“ v celkovej výške 291.168,49 €. 
Obec na financovanie predmetnej stavby 
získala nenávratný finančný príspevok vo 
výške 188.329,31 € v rámci operačného 
programu životného prostredia a dotáciu 
vo výške 41.264,06 € zo štátneho rozpočtu 
SR z kapitoly Ministerstva vnútra SR. Hlav-
ným zámerom prestavby bolo prispôsobiť 
pôvodný objekt súčasným požiadavkám 
na modernú, reprezentatívnu a energe-
ticky efektívnu budovu s využitím pre 
aktuálne potreby hasičského zboru, s prí-
slušnou výbavou a zázemím, zateplením, 
odstránením všetkých lokalizovaných 
porúch objektu a sanácia a stabilizácia 
pôvodných konštrukcií, s ohľadom na 
razantné predĺženie životnosti a prevádz-
kyschopnosti objektu.

Budova HZ pred rekonštrukciou

Budova HZ po rekonštrukcii

Špeciálna hasičská 
technika pre 
DHZO Brodské
Dňa 22.9.2020 bolo slávnostne odo-
vzdané hasičské vozidlo IVECO CAS 15 
v meste Galanta aj našim Brodčanským 
hasičom za prítomnosti štátneho tajom-
níka Ministerstva vnútra SR, župana Trnav-
ského samosprávneho kraja, prezidenta 
HazZ, generálneho sekretára DPO SR a 
ostatných hostí. Rok, čo rok sme písali 
žiadosti na toto vozidlo a konečne sa na 
nás usmialo šťastie. Som rada, že v novo 
zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici vedľa 
repasovaného vozidla TATRA 138 CAS 
32 bude aj toto nové vozidlo, aby naši 
hasiči mali takú techniku, akú si právom 
pre svoju dobrovoľnú činnosť na úseku 
ochrany pred požiarmi zasluhujú. Prajem 
im v ich činnosti veľa úspechov.

Autobusové zastávky
Obec v tomto roku podávala žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na 
stavbu „Autobusové zastávky Brodské“ z 
programu IROP. Cieľom projektu je poskyt-
nutie dostatočného zázemia cestujúcim v 
autobusovej doprave. Súčasné zastávky a 
prístrešky sú prevažne v nevyhovujúcom 
technickom stave, alebo čiastočne, či 
úplne absentujú a cestujúci sú tak vysta-
vení nepriazni počasia počas celého roka. 
Jednotlivé zastávky a prístrešky budú rie-
šené podľa konkrétneho stavu a podľa 
vyžadovaného rozsahu stavebných úprav. 
Cieľom je zabezpečenie a poskytnutie 
adekvátneho bezpečného a komfortného 
zázemia autobusovej dopravy na celom 
území obce. Prebehlo verejné obstaráva-
nie na zhotoviteľa stavby, kde bol vybraný 
víťazný uchádzač s celkovou ponuko-
vou cenou 31.145,10 € na celý predmet 
zákazky. Verejné obstarávanie bolo nevy-
hnutnou súčasťou žiadosti o príspevok. 
V zmluve s víťazným uchádzačom je uve-
dené, že stavba bude realizovaná až po 
schválení žiadosti o príspevok. V súčasnej 
dobe sa čaká na potvrdenie o úspešnosti, 
či neúspešnosti získania nenávratného 
finančného príspevku.

Individuálna 
bytová výstavba 
v časti Padielky za 
kaplou
Začiatkom tohto roku prebehlo verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa stavby 
„Komunikácia a inžinierske siete v obyt-
nej zóne Brodské – Padielky. Víťazným 
uchádzačom sa stala firma ViON, a.s., Zlaté 
Moravce s celkovou vysúťaženou cenou 
442.533,58 €. Z dôvodu veľkej investič-
nej náročnosti, obec financovala stavbu 
formou úveru. Obec žiadala aj o dotáciu 
na vybudovanie inžinierskych sietí a tým 
sa snažila znížiť finančnú náročnosť, ale 
bohužiaľ neúspešne. Zhotoviteľ stavby na 
základe súťaže realizoval výstavbu: vodo-
vodu, kanalizácie, STL plynovodu, verej-
ného osvetlenia. Rozvody nízkeho napä-
tia, vysokého napätia a trafostanice bude 
investovať a realizovať Západoslovenská 
distribučná, a.s. Obec na základe požia-
daviek Západoslovenskej distribučnej, 
a.s. doplnila všetky potrebné dokumenty 
k zaradeniu do investičných plánov ZSdis, 

Pokračovanie na str. 4
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Pokračovanie na str. 6

a.s. Realizácia NN, VN a TS by sa mala usku-
točniť v priebehu budúceho roku.         

IBV Padielky za kaplou

Výstavba 
nájomných bytov

Výstavba bytov je pre každú obec dôle-
žitá. Treba zabezpečiť to, aby nám mladí 
ľudia, korí si chcú založiť rodiny, alebo si už 
založili, neodchádzali. Je preto na každej 
obci, aby im zabezpečila podmienky na 
samostatné bývanie. Koncom roku 2017 
sme odovzdali novopostavenú bytovku 
pre šesť mladých rodín za podpory Minis-
terstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a štátneho fondu rozvoja býva-
nia SR.
Aj preto sme sa aj teraz rozhodli, že sa 
postaráme o svojich obyvateľov a zabrá-
nime tomu, aby odchádzali a uskutoč-
níme výstavbu ďalšej nájomnej bytovky. 
Poslanci OZ na minulom zasadnutí dňa 
25.6.2020 uznesením č. 114/2020 schválili 
zámer na výstavbu obecných nájomných 
bytov v bytovom dome a súvisiacej tech-
nickej vybavenosti v priestoroch starej 
bombičkárne. V súčasnej dobe prebieha 
verejné obstarávanie na 12 bytových jed-
notiek.

Anna Krídlová, 
starostka obce

Bezbariérové WC 
v Kultúrnom dome
V minulom roku bol do kultúrneho domu 
vybudovaný bezbariérový prístup, tým 
sa stal kultúrny dom prístupnejší aj pre 
imobilných ľudí. Bohužiaľ, ale v kultúr-
nom dome chýbalo ešte základné soci-
álne zázemie pre ľudí, ktorí sú odkázaní na 
invalidný vozík. Práve z tohto dôvodu ,aby 
bol kultúrny dom plne bezbariérový sa 
pre imobilných ľudí vybudovalo základné 
sociálne zázemie. Zamestnanci obce zre-
konštruovali bývalú pokladňu vo vestibule 
na bezbariérové WC.

Architektonická štúdia

Dotácie z rozpočtu 
obce
V tomto roku schválili poslanci obecného 
zastupiteľstva na základe VZN č.  žiadate-
ľom – miestnym organizáciám o dotácie 
na verejnoprospešné účely čiastku: 
33 110 Eur.

• Slovenský zväz záhradkárov           
200,00 Eur
• Slov. zväz chovateľov                     
750,00 Eur
• CF 908 85                                         
1 460,00 Eur
• Kulturistický klub ANTIK                 
1 000,00 Eur
• Jednota dôchodcov                         
1 000,00 Eur
• Telovýchovná jednota                   
9 700,00 Eur
• Tenisový klub    
1 000,00 Eur
• Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brodské 
5 000,00 Eur
• Dom seniorov, n.o.   
13 000,00 Eur

Celoplošné 
testovanie na 
COVID-19
Tak ako na celom Slovensku aj v našej 
obci prebehlo plošné testovanie v dvoch 
kolách antigénovými testami na korona-
vírus. Počas 1. kola bolo pretestovaných 
1579 občanov a z toho bolo 22 pozitív-
nych, v priebehu 2. kola bolo pretestova-
ných 1696 občanov a z toho bolo 9 pozi-
tívnych.  Hneď od začiatku som zobrala 
túto akciu tak, že ju treba čo najlepšie 
zabezpečiť a to nie kvôli politikom, ale 
preto, aby sme vytvorili čo najlepšie pod-
mienky pre ľudí, ktorí sem prídu.
Už som pripravila a zorganizovala množ-
stvo akcií, robím to rada a baví ma to. 
Tento krát bol rozdiel v tom, že okrem 
enormne krátkeho času, som sa musela 
prispôsobovať stále sa meniacim pod-
mienkam krízového riadenia a iných orgá-
nov. Podľa ich predstáv a návrhov (ako to 
máme pripraviť) som vedela, že to v žiad-
nom prípade takto fungovať nemôže. A to 
nehovorím o materiálnom zabezpečení a 
ochranných pomôckach. A tak sme si to 
spravili podľa seba (aspoň koľko sa dalo). 
Podarilo sa mi zabezpečiť FANTASTICKÝ 
PERSONÁL. Neviem koľko stoviek tele-
fonátov to bolo, kým som zohnala ľudí a 
zostavila rozvrh služieb, tak aby zohľadňo-

Dokončenie zo str. 3 val aj ich pracovný život . A potom nám 
zrušili piatok, posunuli hodiny odberu a aj 
preto som tento zoznam prerábala najme-
nej tri krát. Prirodzene v prvom rade patrí 
moje poďakovanie a obdiv týmto ľuďom:

Zdravotníci:
MUDr. Stanislava Hnátová, Gabriela Antál-
ková, Bc.Petra Hnátová, Anna Andelková, 
Ján Halabrín, Mgr.Maroš Šimek, Iveta Hes-
eková, Dušan Barkoci, Jessika Mária Mike-
lová
Dobrovoľníci:
Ivona Babalová, Mgr. Lukáš Malík, Andrej 
Jakubec, Marcela Palkovičová, Martina Pal-
kovičová, Kristína Burská, Milena Burská
Príslušníci armády, členovia Dobrovoľ-
ného hasičského zboru obce Brodské, prí-
slušníci policajného zboru.

Mnohí z nich si „odkrútili“ celé dva dni. Títo 
ľudia si za 24 hodín vytvorili harmonickú 
partiu. Na každom jednom z nich všetko 
stálo a padalo. Nikto z nich sem neprišiel 
so zištných dôvodov, ale preto, že Vám 
to chceli uľahčiť. Stretli sme sa všetci v 
sobotu ráno o 6 hodine, aby každý vedel 
čo má robiť, kde jeho úloha začína a na 
koho nadväzuje. Ich súhru ste mnohí oce-
nili už tam osobne, alebo svojimi príspev-
kami. Vďaka za každé Vaše slovo. Výsledok 
bol taký, že maximálna doba (príchod 
– odchod) bola najviac jednu hodinu. V 
nedeľu bolo odberov menej a tak sme 
mali čas sa spolu porozprávať a aj nasmiať 
sa.
Ďalšia vec ,ktorú musím spomenúť, bolo 
správanie všetkých, ktorí prišli na testova-
nie. Musela by som dlho spomínať, kedy 
som naposledy zažila takú spolupatrič-
nosť, trpezlivosť a OHĽADUPLNOSŤ MEDZI 
ĽUĎMI. Veľmi ste nám to takto uľahčili, 
máte môj obdiv, vážim si to a TLIESKAM 
VÁM. ... a konečne som videla a cítila oby-
čajnú a prirodzenú ĽUDSKOSŤ. Prečo sa 
takto nechováme všade a celý rok? Ako 
by nám všetkým bolo lepšie? A to je moje 
veľké prianie. PRENESME SI TO DO ĎAL-
ŠÍCH DNÍ (a možno aj k nám na úrad)...
Ešte raz Vám všetkým ďakujem.

Anna Krídlová, starostka obce
Spolu sme to dokázali!

Začalo sa veľké sčítanie, rozdelené je do 
dvoch etáp „Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2021“ je prvé integrované a plne 
elektronické sčítanie na Slovensku. Jeho 
zámerom je v maximálnej možnej miere 
využiť údaje z registrov a administratív-
nych zdrojov (ako napr. register obyvate-
ľov, register poistencov, ministerstvo škol-
stva či kataster) a ich doplnenie údajmi 
získanými od obyvateľov. Samotné sčí-
tanie bude prebiehať v dvoch etapách. 
Prvá etapa, ktorá trvá od 1. júna 2020 do 
12. februára 2021, sa týka sčítania domov 
a bytov. Je realizovaná obcou bez účasti 
obyvateľov. Vyškolené pracovníčky obec-
ného úradu kontrolujú a dopĺňajú pred-
vyplnené sčítacie formuláre. Údaje, ktoré 
sa zisťujú, sú napríklad forma vlastníctva, 
poloha bytu v dome, podlahová plocha, 
počet obytných miestností, typ kúrenia, 
spôsob vykurovania a podobne. V prí-
pade, ak obec niektoré údaje o nehnu-
teľnosti nevie dohľadať, môže pre účel 
sčítania požiadať obyvateľa o spoluprácu. 
Obyvateľ však nie je povinný tento údaj 
poskytnúť. V druhej etape sa budú v prie-
behu šiestich týždňov od 15. februára 
2021 do 31. marca 2021 sčítavať obyvate-
lia. Zisťovať sa budú napríklad aj informá-
cie o materinskom jazyku, národnostnom 
zložení, vierovyznaní, spôsobe dopravy do 
práce, o vzdelanostnej úrovni a ďalšie. 

Obyvateľ sa započíta do procesu sčítania 
sám alebo s pomocou blízkej osoby na 
akomkoľvek mieste cez internet s vyu-
žitím počítača, tabletu alebo mobilu. Tí, 
ktorí sa nemôžu alebo nevedia sami sčítať, 
požiadajú obec o asistenta alebo môžu 
prísť na obecný úrad. Povinnosť sčítať 
sa vyplnením sčítacieho formulára majú 
všetci obyvatelia SR. Pre účely sčítania sa 
obyvateľom rozumie každý, kto má na Slo-
vensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný 
pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj 
občan Európskej únie, ktorý má na území 
Slovenska obvyklý pobyt. Za neplnole-
tého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie 
je spôsobilý na právne úkony, má povin-
nosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný 
zástupca. Rozhodujúcim okamihom sčí-
tania, ku ktorému sa vzťahujú zisťované 
údaje, je polnoc z 31. decembra 2020 na 
piatok 1. januára 2021. Získané údaje majú 
priniesť informácie nielen o počte obyva-
teľstva, ale aj o stave spoločnosti a život-
ných podmienkach ľudí. 

Priatelia, v tejto náročnej dobe skúsme sa na seba usmievať aj cez rúšky. 
Ukončime susedské spory, zahoďme nevraživosť za hlavu a svet bude znovu 
krajší.

Anna Krídlová
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Folklórna skupina  
„BROČANÉ“
Na úvod mi dovoľte v mene všetkých pria-
teľov folklóru zablahoželať naším mladým
spevákom Kristínke Hačundovej a Dávi-
dovi Halásovi za úspešné reprezentovanie 
našej
obce v celoslovenskej súťaži  Zem spieva. 
Ich úspech ocenila aj pani starostka
Anna Krídlová.

   Začiatok kalendárneho roku 2020 začal 
pre skupinu ako každý rok. Na nedeľný 
fašiangový večer sme pripravovali nový 
program ktorý  sme nazvali „ Nepij Janku, 
nepij vodu „ 
Boli to pesničky a texty o víne, ako názov 
napovedá. Tancovali sa pri ních rezké 
vrcené a verbuňky. Pesničky boli pre väč-
šinu návštevníkov známe a tak sa sálou 
rozliehal zborový spev. To samozrejme 
bolo pre účinkujúcich veľkým povzbude-
ním. Zlatým klincom
programu každoročne býva pochovanie 
„BASY „ 
    Touto zábavou skončili na dlhé mesiace 
naše stretnutia aj vystúpenia.
   Keď sa v auguste situácia trochu uvoľ-
nila, naším mladým tanečníkom sa poda-
rilo zorganizovať v sobotu pred hodami 
krojovanú zábavu. V tom období sa ťažko 
zabezpečujú dychové kapely, lebo v širo-
kom okolí sa hody oslavujú vo viacerých 
dedinách naraz. Naši organizátori urobia 
všetko aby sa zábavy konali každoročne 
na predhodovú sobotu a tak nadviazali 
na dlhoročnú tradíciu. Návštevníci boli 
spokojní a ich zámer vo veľkom podporili.  
Medzi našimi členmi je záujem o udržiava-
nie ľudových piesni, tancov a zvykov.
Problém je v tom, že v skupine je málo čle-
nov. Radi by sme privítali nových členov
z každej vekovej kategórie.
     
  Rada by som na tomto mieste venovala 
pár riadkov naším štyrom  členom, ktorí 
nás behom
roku opustili a odišli do večnosti. Koncom 
leta minulého roku to bola pani Hanka 
Dujsiková
Bola zakladateľkou speváckej skupiny. Pri-
šla do Brodského z Bratislavy. Celé roky 
spievala bročanské pesničky, hoci mala 
s vyslovovaním záhoráckých slov dlho 
problémy, vždy to obrátila na humor. Bola 
to družná veselá kamarátka. Spomíname.
   Za pár mesiacov ju nasledovala naša 
harmonikárka. Obetavá a pohotová Lydka 
Valúšková.
Hodiny do neskorého poobedia venovala 
deťom v ZUŠ a potom s detským, alebo 

dospelým súborom nacvičovala vystúpe-
nia. Odišla skoro a chýba nám.
    Túto jeseň odišli manželia Ferko a Valika 
Trubirohoví. Boli to oddaní folklóristi, roky 
tancovali a spievali v súbore aj ako pár. 
Zúčastňovali sa na folklórnych súťažiach. 
V Tvrdoniciach získali ocenenie  „Laureát 
súťaže „ .Valika pri každom vystúpení svo-
jím veselým prídavkom rozosmiala všet-
kých prítomných.  Škoda, že žiadny prída-
vok  už neuvidíme..
   Ďakujeme za všetko čo pre bročanský 
folklór urobili.
                         
   Za všetkých členov skupiny „ BROČANÉ „                                                                                 
     

Marcela Antálková
Vedúca folklórnej skupiny

Výstava ovocia, 
zeleniny kvetov 
v Brodskom 

Kultúrny dom nedeľa 27. IX. 2020

Aj v tomto zvláštnom roku rástlo ovocie, 
zelenina aj kvety. Rok bol bohatý na zrážky.
V lete dni neboli tak horúce. Stúpla 
spodná voda a konečne sa znížil jej deficit. 
Pre niektoré plodiny to bolo dobré, pre iné 
horšie, tak ako to býva. Skúsení záhradkári 
si väčšinou poradia.
Súčasná pandémia tejto výstave neuško-
dila len v počte pestovateľov a vystave-
ných výpestkov. Ubrala jej však na pes-
trosti a rozmanitosti.
Zúčastnilo sa jej 21 vystavovateľov, to je 
rovnaký počet ako po iné roky. Vystave-
ných bolo spolu 157 druhov ovocia a zele-
niny. Boli medzi nimi menej známe druhy 
ako figy, hrozno irsaj ktorého bobule majú 
úzky podlhovastý tvar, jedlé gaštany, dule, 
zo zeleniny nové odrody paradajok a pap-
riky.
   Porota z vystavovaných druhov  ocenila 
jablká:
                                                                                               
jablko výstavy odroda Dalli pestovateľ 
Jozef Ščepka 
1. miesto Idared Ing. Jozef Zajíček 
2. miesto Starkinson Rozália Zabadalová
3. miesto Spartan Tibor Stachovič

Hrušky
1. miesto Avranšská Anton Čulen
2. miesto Lukasova Milan Hladík
3. miesto neuvedená Mgr. Milan Ktídl

Zelenina
1.miesto  
paprika Slovakia Dana Jurkovičová
2. miesto 
kaleráb gigant  Zdenek Veselský
3. miesto 
zeler buľvový Ing. Jozefa  Šimkovičová

Aranžované kvetinové väzby Zuzana Hes-
ková, Hanka Knapová a Danka Knapová

    V predošlých rokoch k výstave patrila 
aj obľúbená výstava ovocných a zelenino-
vých pokrmov spojená s ich ochutnávkou, 
ktorú zabezpečovali členky miestnej ÚŽ.
Nakoľko pandemický stav túto časť výstavy 
nedovoľoval uskutočniť, pomohli členky 
ÚŽ s prípravou konajúcej sa výstavy. Ďaku-
jeme za pomoc.
Súčasné obmedzenia ochudobnili výstavu 
aj o výtvarné práce kresieb alebo trojroz-
merných diel s jesennou tematikou, ktoré 
pripravujú žiaci ZŠ, ZUŠ.                                                                                     
Naša  ZO sa  tento rok rozšírila o ďalších  
troch členov  takže máme rovných tridsať.
 Pripomíname si narodeniny našej naj-
staršej členky pani Rozálie Zabadalovej                                                                                                                                      
a  okrúhle výročia 70 rokov  pánov Ferdi-
nanda Horného a Jozefa Ščepku.
Všetkým trom srdečne blahoželáme.
Ďakujeme všetkým vystavovateľom aj 
návštevníkom za účasť na výstave, pra-
jeme zdravie a pohodu do ďalších rokov. 

Výbor SZZ v Brodskom

Nechceme nič 
vedieť o živote 
našich predkov 
ani o významných 
rodákoch?
Keď sme si v Brodskom pred 25 rokmi pri-
pomínali významné výročie obce aj naro-
denie nášho významného rodáka národ-
ného buditeľa Martina Čulena, navrhli 
nám vtedajší predstavitelia Matice sloven-
skej v Martine, aby sme v jeho rodnom 
dome urobili obecné
múzeum. Mali sa v ňom inštalovať 2 expo-
zície. jedna mala obsahovať životopisy a 
práce významných rodákov a druhá histó-
riu obce.  Keď už boli vypracované  pod-
robnosti o opravách a úprava expozície, 
predložili ich navrhovatelia našim vtedaj-
ším poslancom.
Jeden z nich, ktorý sa považoval za ich 
hovorcu, projekt zavrhol a prehlásil: „Obec 

potrebuje peniaze na dôležitejšie veci ako 
strkať ich do starej barabizne.“
Odvtedy sa v obci na túto tému nehovo-
rilo, až dovtedy, keď boli vyhlásené fondy 
na obnovu obce. Naraz sa na obecnom 
zastupiteľstve objavila táto téma na stole 
pred poslancami obecného zastupiteľ-
stva. Odpoveď poslancov na danú tému 
bola presne taká, ako tá pred 25 rokmi. 
Poslanci sú proti..     
V mnohých obciach a mestách sa 
postupne vedúci predstaviteľa rozhodli 
zriadiť expozície historických predmetov. 
Nezmení sa názor Brodčanov? Nechcete 
vedieť nič o živote našich predkov ? Ako 
žili, ako pracovali, aké udržiavali tradície. 
Tradície to je bohatstvo, ktoré nám oni 
zanechali.  
   Národ, ktorý nepozná svoju históriu, 
nemá budúcnosť, hovoria historici.
Pri určitých prejavoch zaznieva veta“ 
budeme dodržiavať tradície“.
Opýtam sa, aké tradície okrem fašiangov 
a hodov naši spoluobčania poznajú?
Vo výstavnej miestnosti by sa o nich 
dozvedeli.  Pozrieť by si ich mohli aj žiaci a 
náhodní návštevníci.
   V Brodskom sa narodilo viac význam-
ných osobností, o ktorých veľa rodákov 
nemá ani tušenia. Tu by boli na paneloch 
informácie o ich živote a diele.
    Takýto dom plný historických predme-
tov by mohol zaujať návštevníkov, ktorí 
cez obec prechádzajú po cykloceste.  Pri-
dajúc k tomu prehliadku sakrálnych sta-
vieb,  oplatilo by sa tu zastaviť aj na občer-
stvenie. 
  Informácie o ľudových zvykoch, pies-
ňach, riekankách, porekadlách, prácach 
a oblečení som získala pri výskume v roku 
1993 od žien, ktoré sa narodili okolo roku 
1910. Informácie o významných rodákoch 
som dostala od pána PhDr. Konštantína 
Palkoviča CSc.

Pokiaľ mi ešte pamäť slúži, 
M. Antálková

Únia žien 
Slovenska – 
organizácia 
Brodské
Vážení spoluobčania, koniec roka sa blíži 
míľovými krokmi. Prichádza čas adventu, 
čas predvianočný, plný vône ihličia, 
vanilky, škorice. Je treba bilancovať prácu 
našej organizácie.
     Tento rok  vďaka Corona vírusu nepraje 

aktivitám a organizovaniu rôznych akcií. 
Nevyhlo sa to ani našej organizácii. V janu-
ári sa uskutočnila iba rozšírená výborová 
schôdza za účasti členiek výboru a desiat-
károk. Načrtli sme si predbežný plán akcií 
na rok 2020, ktoré sa bohužiaľ nemohli 
uskutočniť, a to vrátane členskej schôdze.
     Vo februári sa naše členky zúčastnili 
maškarného plesu, ktorý organizovala Jed-
nota dôchodcov. Ples mal veľký úspech 
a bol super. V septembri sme boli tak ako 
každý rok, nápomocné pri organizovaní 
výstavy ovocia, zeleniny a aranžmánov 
kvetín. Výstavu usporiadali  záhradkári. 
Na výstavu svojimi kvetinovými kreáciami 
prospeli pani Hesková Zuzana, Knapová 
Danka a Knapová Hana. Hesková Zuzana 
pripravila i ukážku jesenného stolovania. 
Za to im všetkým patrí veľká vďaka. Netra-
dične až v septembri sme odovzdali malé 
darčeky deťom prvého ročníka základnej 
školy.
     Z dôvodu nepriaznivej vírusovej situ-
ácie sa tohto roku neskutoční tradičné 
posedenie pri vianočnom stromčeku pre 
dôchodcov našej obce, čo nás veľmi mrzí.
     Dúfam, že budúci rok sa situácia ukľudní 
a budeme môcť fungovať tak ako pred-
tým a podarí sa nám uskutočniť všetky 
naše naplánované akcie.
     Touto cestou chcem poďakovať všet-
kým aktívnym členkám našej organizácie 
a najmä členkám výboru.
     Všetkým občanom našej obce v mene 
celého výboru želám príjemné prežitie 
blížiacich sa vianočných sviatkov. V roku 
želám veľa zdravia, šťastia, spokojnosti 
a rodinnej pohody.
                                                                                                      

Polčinová Ludmila
predsedkyňa ÚŽS

Strýček Olda
Na tomto mieste sme si zvykli nájsť spo-
mienky na časy dávno minulé a zážitky 
Nášho rodáka. Vo vnútri som mal pocit, že 
by Nás mal osloviť ešte raz, než ostane iba 
v spomienkach. Aj keď o pár rôčkov mladší 
od môjho starého otca, bol to môj kama-
rát a familiárne som ho oslovoval “strýčku 
Oldo” aj keď sme neboli rodina. A teraz k 
samotnému príbehu. 
Jedného dňa chystám si dosky na kurník 
a v tom búchanie na bránu. Strýc Olda 
na bicykli, novinový ústrižok  v ruke a 
spustí...”Na čuješ chuapče, víš že z Našich 
kasární je najvječí múzeum vojenskej 
techniky ve strední Európje? (obaja sme 
narukovali do Lešan) Co keby sme tam 
zajeli kuknút?” Od nápadu k činu nikdy 

nemal ďaleko a zapár dní sme frčali v 
osemmiestnom mikrobuse sme Lešany. 
Po ceste bolo veselo, lebo sme vyfasovali 
malé hotelové likériky “na žalúdek”. V Leša-
noch bolo co obdivovať a zápis od knihy 
prebiehal za asistencie podplukovníka, 
ktorý bol veliteľom 32.útvaru v rokoch 
mojej vojenčiny. Keď videl, po koľkých 
rokoch sa strýc Olda vrátil na miesto činu, 
len mu povyskočilo obočie...ešte nebol 
na svete. Prehliadka múzea bola krásna, 
no všetci boli za pokračovanie a tak sme 
vyrazili sme zámok Konopište. Okruh 1,2 a 
4 zahŕňal zbrojnicu, trofeje a salóny Fran-
tiška Ferdinanda d´Este, známeho zo Sara-
jeva. A po východe na nádvorie Nám na 
rozlúčku trubači na rohy zahrali z balkóna 
ozaj nádherne, no po búrlivom potlesku 
museli ešte raz pridať. Vyhladlo nám po 
tých zážitkoch a pri zámku sme našli 
reštauráciu v tvare drevenej pyramídy, kde 
sme si pochutili na neskorom obede. Ces-
tou domov sme si zdieľali dojmy a  vtipné 
poznámky mojich spolu výletníkov mi 
stále znejú v ušiach. Dobre som sa  s nimi 
zabavil, aj keď vekom mi boli skôr starý 
rodičia. Cesta bola skoro u konca, keď mik-
robus zastavil v Lanžhote pred Podluža-
nom a mladý pár, kamaráti “strýčka Oldy”  
a milovníci militárii Nás pozvali na skvelú 
večeru, ktorá už bola nachystaná na VIP 
stole, kolená, obloha, pečivo a pivečko k 
tomu. Keď som sa k nim naklonil, že to čia 
je to robota a kto to všetko zaplatí, mrkli 
na mňa, že oni sú tam doma a nemám sa 
starať. Ďakujem a posielam pozdrav. 
Budete mi chýbať strýčku Oldo, už nepo-
sedíme v predsienke pod fotkami starého 
Moravského mostu ani za teplého počasia 
pod orechom na dvore. Vaše spomienky, 
zážitky a fotky sú našťastie tu v tomto 
časopise, u Vašich priateľov, kamarátov a 
snáď sa nájde niekto s Vašim darom reči, 
ktorý bude aspoň občas, pripomínať doby 
dávno minulé. Zbohom Náš rodák a ďaku-
jeme.

Autor neznámy
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Základná škola, 
Školská 281, 
Brodské
Tak ako všetci občania obce a organizácie, 
i my sme v tomto roku zápasili s množ-
stvom problémov. Mali sme plány, ktoré 
sa týkali vyučovania, plány akcií, plány 
súťaží, do ktorých sme sa chceli zapojiť, 
ale rok 2020 to s nami všetkými myslel tro-
cha inak. Už v marci bola vyhlásená mimo-
riadna situácia, ktorá nadviazala na naše 
„chrípkové prázdniny“. Odchádzali sme zo 
školy s tým, že sa uvidíme o dva týždne. 
Nikto z nás nemohol tušiť, že v komplet-
nej zostave sa v škole uvidíme až v sep-
tembri, aj to len na chvíľu.
Aj napriek sťaženým podmienkam sa nám 
podarilo zapojiť sa do mnohých súťaží. 
Ocenenia sme získali v súťažiach iBobor, 
Konferencia Rodina bez cigariet, výtvarná 
súťaž Rodina bez cigariet, Ypsilon, Skalická 
poviedka, Čo je pre mňa najcennejšie a 
v súťaži vo vybíjanej najmladších žiakov. 
Zúčastnili sme sa i nasledovných súťaží, 
tu nám však šťastie toľko neprialo a zostali 
sme bez „medailí“ – Hurbanov pamätník, 
Matematická olympiáda, Pytagoriáda, 
Matematický klokan, Olympiáda v ANJ, 
Šaliansky Maťko, Súťaž v aranžovaní, Flor-
balový turnaj, Volejbalový turnaj žiačok, 
Prehadzovaná, Cezpoľný beh, Futsal, Maj-
strovstvá okresu v šachu a výtvarné súťaže 
Ochranárik, Farby jesene, Čaro Vianoc, 
Vesmír očami detí a Hovorme o jedle. V 
školskom roku 2019/2020 v našej škole 
až do vyhlásenia mimoriadnej situácie 
pracovalo 8 krúžkov, do ktorých sa žiaci 
mohli prihlásiť prostredníctvom vzdeláva-
cích poukazov (Folklórny krúžok, Hasičský 
krúžok, Krúžok anglického jazyka, Šikovné 
ruky, Krúžok CO, Modelársky krúžok, 
Atletika a Volejbalový krúžok) a 3 krúžky, 
ktoré boli financované z projektu (Mladý 
záhradkár, Mladý čitateľ a Environmen-
tálny krúžok).
  
V uplynulom školskom roku sa nám poda-
rilo uskutočniť aj veľké množstvo men-
ších či väčších akcií a projektov: Hovorme 
o jedle, Medzinárodný deň mlieka, Bez-
pečná cesta do školy, Svetový deň spore-
nia, Svetový deň vody, Európsky deň jazy-
kov, Ponožková výzva, Spoločné cvičenie 

prvákov a detí z materskej školy, Vianočná 
pohľadnica pre seniorov, Darčeky pre 
onkologicky choré deti, Vianoce z kra-
bičky, Plavecký výcvik, počas dištančného 
vzdelávania na školskej stránke prebehla 
100-kolová súťaž.
  
  Naši žiaci sa zúčastnili exkur-
zií – Skanzen Strážnice, Vianočná Viedeň, 
Planetárium Brno, Mlyn v Skalici, navštívili 
Slovenské národné divadlo v Bratislave aj 
divadlo v Trnave, kde videli klasické diela 
– Rusalka a Ťapákovci a Ekotopfilm Gbely. 
V našej škole sme privítali Mikuláša, detský 
folklórny súbor Brodčánek, spisovateľku 
Kristínu Mišovičovú, príslušníkov Polície 
a žiakov SOŠ Holíč s prezentáciou Stolo-
vanie a Tvorivými dielňami. Pozreli sme si 
divadelné predstavenie 1000 a 1 stories a 
zapojili sme sa do zbierky Biela pastelka.
  
Pokračujeme aj v projekte „Inovácia foriem 
a metód výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu v Brodskom“.
V školskom roku 2019/2020 sme zrekon-
štruovali strechu na kotolni, nainštalovali 
nové kanalizačné poklopy, volejbalové 
stĺpy, stojany v náraďovni telocvične, oblo-
ženie schodov do bytu a ŠKD, z projektu 
EDUNET sme získali nový bezplatný inter-
net  a plánujeme aj postupné vymaľova-
nie tried.
Na žiadosť rodičov bolo otvorené aj druhé 
oddelenie Školského klubu detí.

Za spoluprácu ďakujem všetkým, ktorí 
sa na nej akoukoľvek formou podieľali 
a verím, že do nového roka svet vkročí tou 
správnejšou nohou.

Mgr. Lýdia Hesková, 
riaditeľka ZŠ Brodské

Čo sme prežili v MŠ
Materskú školu  v roku 2020 navštevovalo 
58 detí. Počas kalendárneho roku deti mali 
aktivity podľa možností. V mesiaci  január 
sa konal v KD karneval za prítomnosti ani-
mátorov Fifo a Vierka. Všetky deti MŠ prišli 
oblečené v maskách. Počas karnevalu deti  
tancovali, súťažili. Odmenené boli slad-
kosťami a darčekom. Od mesiaca marec 
boli všetky deti podľa nariadenia krízo-
vého štábu SR doma až do konca mája. 
V júni nastúpilo do MŠ len obmedzený 
počet detí. MDD sme si urobili v rámci MŠ 
po triedach. V septembri sa znova otvorili 
brány MŠ. Do materskej školy nastúpilo 
58 detí. V mesiaci október sme si spolu 
s deťmi urobili „Jabĺčkový deň“. Deti mali 

Z činnosti ZO-JDS 
Brodské
Koniec roka je časom bilancovania. ZO-JDS 
Brodské rok 2020 zahájila s bohatým plá-
nom práce, prijatým na VČS dňa 26.1.2020, 
ktorý bol postavený nielen pre činnosť 
členov -dôchodcov našej obce. Každý rok 
myslíme i na ostatných spoluobčanov a je 
len na škodu veci , že účasť na našich akci-
ách zo strany zvlášť mladších ľudí je málo 
výrazná. Prečo škoda? Pretože zameranie 
akcií klubu je postavené pre všetky vekové 
kategórie, cez deti, strednú generáciu 
i ostatných občanov. My odporúčame 
pre členov a tiež ich našou účasťou pod-
porujeme - akcie obecného úradu. Máme 
ich zahrnuté priamo v našom pláne. Naše 
akcie včas zverejňujeme i vďaka obec-
nému rozhlasu. Všetkým, ktorí nás pod-
porujú ďakujeme! Vyhovieť požiadavkám 
všetkých členov, ktorých máme ku dňu 
28.9.2020 „353“ ,však nie je ľahké. Poinfor-
mujeme všetkých občanov cez občasník 
BRODČAN o našej činnosti v tomto roku 
:Už 18.1.2020 sme organizovali zájazd na 
muzikál „ Mýdlový princ“ v Brne s účas-
ťou i nečlenov. Veľmi úspešné boli „Čaj 
o 3-tej“ 1.2.2020 a „Maškarný ples“ 8.2.2020 
, na ktorých sa zúčastnili všetky gene-
rácie občanov. Spoločne s dychovkou 
z Lanžhota vystúpili  i speváci –manželia 
Osičkovi. Zaspievali a zatancovali sme si 
s nimi. Návštevníci plesu i zo susedných 
obcí ocenili bohatosť masiek a prípravu 
akcie. Pravidelne sa podieľajú naši členo-
via na predvianočných a predveľkonoč-
ných úpravách a upratovaní v miestnom 
kostole. 9.3.2020 sme si pripomenuli 
sviatok MDŽ a už sme sa museli venovať 
Covidu19.Pozastavila sa činnosť klubu. 
Naše aktivistky nám našili 370 ks rúšok 
a OÚ tiež pre všetkých občanov ďalšie 
rúška zabezpečil. O rozvoz sme sa posta-
rali sami. Keď sme opäť obnovili činnosť 
,22.6.2020 nás knihovníčka p. Šimková 
zoznámila s činnosťou obecnej knižnice 
a 29.6.2020 nás p .Ing. Steinbauer poučil 
o zbere a užitočnosti liečivých bylín so 
zameraním na náš región. Obidve besedy 
sa páčili a zúčastnili sa na nich v klube 
ZO  i nečlenovia. 2.7.2020 sme zrelaxovali 
v liečebno-kúpeľnom areáli v Dunajskej 
Strede. Tieto akcie sú obľúbené i u nečle-
nov, bohužiaľ ďalšie 2 plánované zájazdy 
sme kvôli pandémii museli vypustiť. To 
sa stalo i so zájazdmi do divadiel v Brne 
(Angelika) a v Prahe (Sestra v akcii), i keď 
oboje predstavenia boli vypredané. 
V rámci športovej aktivity sme stihli dve 

cyklo- jazdy cez Gbelský les a k Adamov-
ským jazerám. Aj nás pokropil dážď, ale 
dobrá nálada účastníkov neodradila. Ďal-
šou úspešnou akciou bol 20.7.2020 „ Špor-
tový deň s deťmi“. Súťažilo sa o vecné ceny 
pre víťazov a všetky deti boli odmenené 
sladkosťami. Krásny bol zájazd 28.8.2020 
do Buchlovíc a na Velehrad, ktorý bol orá-
movaný navyše i krásnym počasím. Veľmi 
vydarený bol 5.ročník „Súťaže vo varení 
guláša“ 26.9.2020 . Súťažilo 6 družstiev 
a varili sme i klubový guláš z divočiny. 
Predalo sa 100 porcií a 115 ks langošov. 
Kúpiť si prišli i nečlenovia a bohužiaľ ďal-
ším sa už neušlo, bolo vypredané. O kva-
litu sa zaslúžili naše členky- kuchárky  p. 
Poláková L., p. Knapová D. ,p. Prušanská  D. 
a p. Slováčková Z. Langoše prihotovili p. 
Kováč M., p. Stachovičová  J. a p. Novotná 
D. Víťazi získali cenné poháre a vecné 
ceny. Veľkú podporu máme u každého 
ročníka od p. starostky A. Krídlovej. Všet-
kým ďakujeme ! 11.11.2020 o 11:11 hod. 
sme uctili pamiatku Veteránov svet. vojen 
u pamätníka padlých občanov Brodského 
pred miestnym kostolom. S veľkou ľútos-
ťou nemôžeme priviezť do života ďalšie 
plánované akcie , na ktoré sme sa tešili. 
V neposlednom rade je treba poďako-
vať za čas a obetavosť členom a  výboru 
ZO-JDS, ktorí akcie pripravujú a zabezpe-
čujú ich úspešnosť. Cez značné prekážky 
pandémie Covid-19 sa tešíme na lepšie 
časy a novú bohatú činnosť klubu. Záve-
rom želáme v mene výboru ZO pekné 
a hlavne zdravé, bohaté Vianočné sviatky 
a úspešný Nový rok 2021 všetkým členom 
a občanom obce.       

Za výbor ZD-JDS
Emil Slováček

Buchlovice

Pamiatka veteránov sv. vojen

Športový deň

Pokračovanie na str. 10

Dokončenie zo str. 7

5. ročník súťaže vo varení gulášu
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- Trošku na odľahčenie, tento školský rok 
p. učiteľky budú v rámci triednej schôdzky 
chodiť domov k rodičom sa pýtať, ako sa 
žiakom darí pri učení 
A čo sa nám v priebehu uplynulého škol-
ského roka podarilo??? Keď že sme napí-
sali na začiatku, že tohtoročný príspevok 
bude iný, všetky naše aktivity si môžete 
pozrieť na https://www.facebook.com/
zrps.pri.zsbrodske
Ešte sa chceme poďakovať p. Lenke Polá-
kovej za dlhoročnú spoluprácu a priví-
tať v našom teame Barboru Sedalíkovú. 
Veríme, že jej angažovanosť a nápady 
budú veľkým prínosom pre našu komu-
nitu.
Za ZRPŠ pri ZŠ Brodské váš „asi/milovaný“ 

Brodčan Ing. Adrian Berec

P.S. 1) ..ale nie z vlastnej skúsenosti.......
Učiteľka skúša žiaka: 
- Podľa čoho usudzuješ, že záhoračtina je 
materinský jazyk?
- Lebo môj tatko sa na rozdiel od mamky 
málokedy dostane k slovu...

P.S. 2).. pár fotiek......

TJ Baník Brodské
Rok 2020, tak ako aj pre iných, bol pozna-
čený najmä novou chorobou, ktorá sa u 
nás vyskytla.
Jarná časť futbalovej súťaže sa vôbec 
nezačala. Futbalom sme začali žiť až v 
lete a to priateľskými zápasmi s okolitými 
dedinami . V júli sme prijali pozvanie od FC 
Kežmarok , ktorých sme u nás na oplátku 
hosťovali. Po nedokončenej futbalovej 
jesennej časti sme skončili na 5. mieste.
V tomto roku sme v spolupráci s Obecným 
úradom, po prvý krát usporiadali premie-
tanie letného kina, ktoré malo výborný 
ohlas u občanov, začo sme radi.
I v takejto neľahkej dobe, chcem vyzdvih-
núť a poďakovať za prácu a svedomitý prí-
stup trénerom A-mužstva, starších žiakov 
a prípravky.
Takisto ďakujem za prácu hospodára a 
ostatných , ktorí sa celý rok starali o chod 
TJ Baník Brodské a objekt ihriska. A v nepo-
slednej rade ďakujem aj naším fanúšikom 
za podporu v roku 2020.
Na záver by som chcel popriať krásne 
vianočné sviatky a hlavne veľa zdravia v 
novom roku 2021.

S pozdravom

Predseda TJ Baník Brodské
Ludvik Barkóci

*CF 908 85*
Milí čitatelia, priaznivci športu a pohybu, 
radi by sme Vás oboznámili s aktivitami 
nášho športového klubu, ktoré sa nám 
podarilo uskutočniť v roku 2020. Bohužiaľ, 
začiatok roku nám skomplikoval Covid-19 
ako asi všetkým. Na základe opatrení sme 
tradičnú súťaž SteveCup museli na rok 
2020 zrušiť a brány nášho športoviska sa 
na dobu neurčitú zatvorili. Nakoľko sme 
nechceli, aby naši zverenci, ktorí nás pravi-
delne navštevujú boli úplne bez pohybu, 
vytvorili sme online tréningy pre dospe-
lých aj pre deti. Po znovuotvorení sme 
opäť nabehli na tréningový cyklus. 

Prvá aktivita za náš klub bolo zúčastne-
nie sa súťaže Strong Race warm-up, ktorá 
sa konala v Břeclave. Súťaž sa skladala z 
piatich disciplín kondičného aj silového 
zamerania. Náš tím reprezentoval Adam 
Michalovský, ktorý nakoniec v silnej kon-
kurencii obsadil 5.miesto z celkového 
počtu 14 súťažiacich. 
Začiatkom júla sa v areáli klubu uskutočnil 
Športový deň pre naše deti. Našim naj-

menším sme pripravili prekážkovú drahú, 
občerstvenie a drobné ohodnotenie za ich 
výkony. Absolvovali tiež tréning pod vede-
ním Niny Ladvenicovej, majsterky Slo-
venska v gymnastike, reprezentantky vo 
vzpieraní a prvej Slovenky, ktorá sa v roku 
2017 prebojovala na majstrovstvá sveta 
CrossFit Games konajúcich sa v Amerike. 
Po vyhodnotení nám záver popoludnia 
spríjemnila Andrejka Krátka s jej fenkou 
Zarou a ich spoločným vystúpením. 

Koncom júla sme zorganizovali akciu pre 
deti s názvom Noc duchov. Program zahŕ-
ňal tréning, hľadanie pokladu pomocou 
indícií, ktoré deti dostali za splnenie via-
cerých úloh, taktiež pozeranie rozprávok a 
prenocovanie v našom klube.

Medzi ďalšie udalosti uskutočnené 
v tomto roku patrí aj rekonštrukcia fasády 
a altánku v priestoroch, kde pôsobíme. 
Týmto sa chcem poďakovať priateľom za 
pomoc.

Koncom augusta sa naše deti zúčastnili 
detského závodu Strong Race, ktorý sa 
konal v Lanžhote. Závod zahŕňal prekáž-
kový beh, kde náš klub reprezentovali: 
S. Šimonová, L. Bartalová, M. Bílková, K. 
Puškáčová , A. Štvrtecká, N. Kalčiková, 
E. Kaňová, L. Hnátová, V. Marčišovská, D. 
Hesek, D. Áč, M. Mackura, D. Hnát. Najlep-
šie umiestnenie dosiahol Maťko Mackura, 
ktorý obsadil krásne 3.miesto.

V polovici septembra sme sa rozhodli 
uskutočniť projekt pod názvom Pomoc 
zvieratkám. Podieľali sa na ňom naše 
deti, ktoré nakreslili krásne obrázky a tie 
putovali do dražby. Za vybrané peniaze 
sme nakúpili krmivo pre psíkov do psieho 
útulku Záchranný koráb Šaštín-Stráže. 
Týmto sa chcem veľmi poďakovať rodi-
čom, kamarátom a všetkým, ktorí sa do 
projektu zapojili. Ešte ten istý mesiac sa 
uskutočnila aj súťaž Burpees s krásnymi 
výkonmi našich najmenších cvičencov a 
trio najlepších tvorili: 

1.miesto – K. Puškáčová 
2.miesto – L. Bartalová
3.miesto – D. Hesek 

Nemôžeme opomenúť ďalšiu peknú uda-
losť, a to, keď sme za náš športový klub 
popriali k životnému jubileu pánovi Štefa-
novi Héskovi, ktorý oslávil krásne 80. naro-
deniny. Pán Hések je zakladateľom a maji-
teľom kulturistického klubu ANTIK, ktorý 
má vyše 50 ročnú históriu. Týmto sa mu 
chceme poďakovať za vytvorenie pod-

športové dopoludnie na školskom dvore 
MŠ. Všetky deti boli odmenené jabĺčkom 
a jabĺčkovým koláčom. Teraz sa už pripra-
vujeme  a tešíme na prichádzajúce Via-
nočné sviatky. Na záver vedenie Materskej 
školy ďakuje zriaďovateľovi - obci Brodské 
a rodičovskému združeniu za spoluprácu 
počas celého roka.   
                                                                                                                  

Gabriela Vrábelová  
     riaditeľka MŠ

Dom seniorov 
Brodské
  Rok 2020 bol v začiatkoch zaha-
lený pod rúškom strachu, neistoty z vírusu 
čo to k nám na Slovensko prichádza. 
Klienti sledovali dianie v televízii, zmeny 
v zariadení,  zmocňovala sa ich neistota, 
strach , či sa ešte dostanú domov, či uvidia 
svoje deti, vnúčatá, príbuzných.
 Zákaz návštev na ich psychiku zle vplýval, 
ale navzájom sa povzbudzovali a podpo-
rovali. Tešilo ich  keď príbuzných videli cez 
skype , počuli cez telefón, alebo sa neskôr 
mohli stretnúť vo vonkajších priestoroch 
Domu seniorov .  
 Tento rok sa klientela v našom 
zariadení   pomenila. Mali sme staršie 
ročníky, ktoré presahovali 90 ročnú dráhu 
života, ale opustili nás aj mladšie.
Na všetkých, ktorí nás opustili počas 
celého obdobia otvorenia zariadenia si 
často spomíname, pripomíname príhody, 
zážitky s nimi a máme ich v našich srdciach 
a  spomienkach. Pravidelne im venujeme 
modlitby.
    Snažili sme sa , aby obsadenosť 
zariadenia  bola naplnená. V súčasnosti 
je v našom zariadení umiestnených 18 
klientov / 100%. Z toho 13 žien a 5 mužov.  
Klientov s trvalým pobytom v našej obci 
máme 12. Priemerný vek je 81,7.
 I keď nás situácia zatvorila v zaria-
dení náš život pokračoval rozumovými, 
športovými, spoločenskými aktivitami , ale 
len v rámci našej komunity, v rámci našej 
veľkej rodiny. Vyberali sme aktivity podľa 
individuálnych záujmov a potrieb. Pripo-
mínali sme si narodeniny klientov. K napl-
neniu duchovných potrieb prispievali 
spoločné modlitby, pobožnosti a sväté 
omše sledované v televízii.
 Prešli sme obdobím opakova-
ného testovania klientov, zamestnancov, 
prešli sme obdobím, že niektorí klienti 
i  zamestnanci boli pozitívni na Covid-
19, prešli sme si karanténou zariadenia, 

kde personál ukázal svoju odvahu, silu 
a schopnosť pomáhať si navzájom. Museli 
sme pristúpiť k opatreniam v rámci zaria-
denia, v rámci dodávania stravy, obmedziť 
lekárske vyšetrenia.  Bola to únavná práca 
pre všetkých. Bola to veľká skúška aj pre 
klientov. Neboli to ľahké chvíle, niektorí 
mali slabší priebeh , niektorí silnejší, niek-
torí museli byť aj hospitalizovaní..
 Náš tím zložený z 10 zamest-
nancov to zvládol na úkor svojich rodín, 
svojho voľného času, pomáhali sme si 
všetci navzájom. Všetci sme boli obetaví 
a išlo nám o jeden cieľ , zabezpečiť plynulý 
chod prevádzky, zabezpečiť maximálnu 
starostlivosť a spokojnosť klientov. Mrzelo 
nás len, že v tomto období karantény  nie-
ktorí ľudia pri stretnutí s nami sklopili zrak, 
odvrátili tvár, odcudzovali nás , ale nik sa 
neopýtal ako to tam zvládame, či niečo 
nepotrebujeme  .....
Zamestnankyne si počas roka doplnili 
vzdelanie, zúčastnili sa niekoľkých školení.
V rámci výziev sme získali v tomto roku od 
TTSK dotáciu 500,00 EUR a v od MPSVaR  
dotácie vo výške 8 450 EUR na odmeny 
zamestnancov v I. vlne Covid-19, výži-
vové doplnky pre klientov a zamestnan-
cov, humanitnú pomoc na nákup čističky 
vzduchu a dezinfekčných prostriedkov.
Finančnú pomoc sme dostali aj od sta-
rostky obce , ktorá počas I. vlny pandémie  
darovala zariadeniu 20% svojho platu.
  

Poďakovanie
Moje veľké ĎAKUJEM  patrí celému tímu 
zamestnancov, ale aj tímu zamestnan-
cov školskej jedálne. Hlboko sa pred 
Vami skláňam. 

Ďakujem za finančné príspevky  všet-
kým sympatizantom a  prispievateľom 
2% z  daní FO a  PO, za finančné dary , 
ktoré slúžia ku skvalitneniu poskyto-
vaných sociálnych služieb. 

Tento rok sme získali  655 EUR z 2% z daní. 

Blíži sa koniec roka a prichádzajú najkrajšie 
sviatky roka, želám si aby naši klienti boli 
v kruhu svojich blízkych, prežili sviatky 
v pokoji a zdraví. A tí čo sa nedostanú 
domov , aby sme si spoločne v zariadení 
na štedrý deň pod stromčekom rozbalili 
svoje darčeky .
  

Prajem Vám všetkým pokojné Vianočné 
sviatky  a šťastný Nový rok 2021

Mgr. Reháková Adriana
riaditeľ zariadenia

ZRPŠ pri ZŠ 
Brodské
Tento rok bude náš príspevok trošku iný. 
V prvom rade sa chceme v mene ZRPŠ 
poďakovať p. učiteľkám, vedeniu školy za 
inovatívny prístup k výučbe našich detí, 
za námahu a vynaložené úsilie tejto dobe 
zložitej. Vieme, že máte toho veľa na sta-
rosti, okrem prípravy na výučbu aj kopu 
administratívy a my nevieme doceniť to 
všetko, čo pre naše deti robíte. Poďako-
vanie patrí aj nepedagogickým zamest-
nancom školy za nesmierne nasadenie 
v sťažených podmienkach. Tak isto obdi-
vujeme rodičov a tým aj vlastne sami 
seba,  ako to s deťmi doma pri výučbe 
zvládajú. A v neposlednej rade patrí veľká 
vďaka samotným deťom, že sa dokážu 
doma zmotivovať k takejto forme výučby. 
K tomu však pasuje jeden úžasný latinský 
citát: Non scholae, sed vitae discimus.../
Neučíme sa pre školu, ale pre život.../ 

Dokončenie zo str. 9

Pokračovanie na str. 12
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mienok pre veľa generácii a tiež pevné 
nervy. Bohužiaľ ku koncu roka nás zasiahla 
druhá vlna Covid-19 a prekazila nám tak 
ďalšie plánované akcie.

Na záver by som sa chcel poďakovať 
môjmu kolektívu M. Šimonovi, L. Peliká-
novi, A. Královičovej za dobre odvedenú 
prácu v našom klube. Taktiež ďakujem 
všetkým členom ako dospelým, tak aj 
deťom, že nás pravidelne navštevujete a 
máte radosť z pohybu. Náš klub má vyše 
50 členov v kategórii dospelých a vyše 30 
členov v kategórii deti. Ďakujem taktiež za 
prejavenú dôveru rodičom, ktorí nám zve-
rujú svoje ratolesti a veria tak isto, že to čo 
robíme má zmysel. Prajem Vám všetkým 
veľa zdravia.
  S pozdravom 

Adam Michalovský

Mikuláš tohto roku
Tento rok deti Adamko Jakubec, Viktória 
Marčišovská, Gabko a Lukášek Hačunda, 
Vivienka Stachovičová a Michelka Bilková 
z folklórnej skupiny „Bročánek“ pod vede-
ním pani Marcely Antálkovej oslávili prí-
chod Mikuláša pesničkami a básničkami 
cez miestny rozhlas. Srdečne ďakujeme 
a prajeme krásne prežitie adventného 
času, príjemné prežitie Vianoc a príchod 
Nového roka 2021.

Systém nakladania 
s odpadom v obci 
Brodské

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.

Nové knihy 
v knižnici 
v roku 2020
Lisa Kleypas : Prenasledovaná kráska                                                      
Agatha Christie : Päť malých prasiatok                    
Dominik Dán : Nevieš dňa, nevieš hodiny                
Jo Nesbo: Kráľovstvo                            
Katarína Gillerová : Kroky v daždi                                 
Simona Rošková: Po dnešnej noci mi 
nevolaj                    
Kristína Brestenská : V rukách nepriateľa                
Joy Fieldingová : Na zlých  miestach
Mary Baloghová : Cesta za láskou     
Scarlett Scott : Vojvoda bez mena
Mária Ďuranová: Slnko v daždi
Felix Francis: Hazardná hra
Zuzana Široká : Polámané krídla
Pre deti a mládež : 
Gabriela Futová: Nejdem a basta
Kopcsay Márius : Veselé príhody z prázdnin
Davies Kate : Zatúlané jahniatko
Soyka Katarína : Hlas draka
Webb Holly: Kitty, utajené mačiatko
Pratchett Terry : Do boja s človekom
Harper Aimee: Psí raj

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.

Dokončenie zo str. 11

Akcia pomoc zvieratkám Strong race

Súťaž burpees Deti v pohybe mladšia skupinaDeti v pohybe staršia skupina

Rekonštrukcia

Pokračovanie na str. 14

TK Brodské
– tenisový klub

TK Brodské- tenisový klub po ročnom 
prerušení turnaja kvôli začiatkom pan-
démie  Covid -19 v roku 2019 usporiadal 
v roku 2020  dva tenisové turnaje 4. roč-
ník tenisového turnaja Brodčan Open Cup 
v dvojhrách a štvorhrách, ktorý sa koná 
každoročne na tenisových kurtoch Sokola 
Lanžhot. Víťazom 4. ročníka  sa stal v dvoj-
hrách najstarší hráč turnaja Vlado Rybár 
pochádzajúci  z Brodského momentálne 
bývajúci v Sládkovičove po tuhom boji 
a výsledkom 7:6 vo finále s Máriom Bar-
talom z Brodského.  Turnaja sa zúčastnilo 
16 hráčov nielen z našej obce. Tretí skončil 
hráč Matúš Chovanec z Brodského  ktorý 
zvíťazil nad Lukasom Rusnákom z Brod-
ského. 

Štvorhru opäť ovládol Vlado Rybár so 
spoluhráčom Romanom Pavlíkom keď vo 
finále zdolali  pár Mario Bartal a Erik Bartal 
výsledkom 6:2. Tretie miesto získali Martin 
Praženka a Linda Rybárová, ktorý zdolali 
pár  Martin Knyokwa a Luboš Dorúšek 
výsledkom 7:6

Druhým turnajom bol turnaj Brodčánek 
Cup detí od 8 do 11 rokov organizovaný 
v Moravskom Svätom Jáne v spolupráci 
s trénerom Majom Krajčírom ktorý trénuje 
deti v našej obci a pripravuje ich na ďalšie 
turnaje. Turnaja sa zúčastnili deti s klubu TK 
Brodské a TC Moravský Svätý Ján v počte 
9 hráčov bez rozdielu kategórie dievčatá 
a chlapci spolu. Našu obec reprezento-
vali Karin Rusnáková, Laura Bartalová, Viki 
a Sofia Chovancové, a najmladší účastník 
získavajúci skúsenosti Leo Čulen. 

Na peknom delenom treťom mieste skon-
čili Karin Rusnákova a Laura Bartalova. Prvé 
dve miesta obsadili chlapci z TC Moravský 
Svätý Ján. 

Niektoré deti sa ďalej zúčastnili na celo-
slovenskom kole turnaja detský Davis Cup 
a Fed Cup. Kde nás reprezentovala Sofia 
Chovancová.

Tenisový klub na jar v roku 2021 plánuje 
výmenu vrchnej časti antukového kurtu 
a menšie úpravy na vedľajšom betóno-
vom kurte na odrážacej  oprave oplotenia.

Prajeme všetkým tenisovým nadšencom  
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 2021 aj 
ďalšie deti z našej obce a okolitých obcí.                                                                                                                            

Predseda klubu
Branislav Rusnák

Športový deň

Strong race warm up 2020 Břeclav
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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, 
asfaltový a dechtový papier, použité 
plienky a hygienické potreby, alobal, celo-
fán 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, smotany, kovové 
obaly, nápojové plechovky, konzervy, 
kovové výrobky a súčiastky, hliníkové časti 
obalov, alobal. 
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..
Triedenie pre deti

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 
majetkov. Občan obce Brodské, ktorý je 
poplatníkom (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

14. január 2021 štvrtok

28. január 2021 štvrtok

11. február 2021 štvrtok

25. február 2021 štvrtok

11. marec 2021 štvrtok

25. marec 2021 štvrtok

9. apríl 2021 piatok

22. apríl 2021 štvrtok

06. máj 2021 štvrtok

20. máj 2021 štvrtok

03. jún 2021 štvrtok

17. jún 2021 štvrtok

01. júl 2021 štvrtok

15. júl 20121 štvrtok

29. júl 2021 štvrtok

12. august 2021 štvrtok

26. august 2021 štvrtok

09. september 2021 štvrtok

23. september 2021 štvrtok

07. október 2021 štvrtok

21. október 2021 štvrtok

05. november 2021 piatok

19. november 2021 piatok

02. december 2021 štvrtok

16. december 2021 štvrtok

30. december 2021 štvrtok

Separovaný zber papiera

Dátum Deň

09. január 2021 sobota

05. február 2021 piatok

05. marec 2021 piatok

03. apríl 2021 sobota

14. máj 2021 piatok

11. jún 2021 piatok

10. júl 2021 sobota

06. august 2021 piatok

04. september 2021 sobota

01. október 2021 piatok

02. november 2021 utorok

10. december 2021 piatok

Separovaný zber plastu

Dátum Deň

22. január 2021 piatok

19. február 2021 piatok

19. marec 2021 piatok

16. apríl 2021 piatok

28 máj 2021 piatok

25. jún 2021 piatok

23. júl 2021 piatok

20. august 2021 piatok

18. september 2021 sobota

15 október 2021 piatok

26. november 2021 piatok

23. december 2021 štvrtok

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Brodské
Dokončenie zo str. 13
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q  Spoločenská kronika r

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. 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. 

Uzavreli manželstvo roku 2020

Ľubomíra Dolovacká – Dušan Kozánek
Michal Pavlica – Kristína Schrammová

Dávid Mráz – Gabriela Gengelová
Ing. Milan Vajay – Bc. Mária Slezáková
Juraj Kravárik – Mgr. Tereza Nováková

Mgr. Marek Novák – Mgr. Elena Papánková
Marcel Chrenka – Bc. Libuša Jánošíková

Milan Dujsík – Zdenka Gálová
Michal Šimalík – Kristína Valachovičová

Milan Podola – Lenka Mišková
Bc. Peter Odvarka – Kveta Ligyaková
Branislav Turek – Barbora Jakubcová
Tomáš Vozárik - Viera Valachovičová

Mário Danihel - Štefánia Balážová

                    Vítame medzi nami  r. 2020

 Barbora Hoferková
 Ella Kozánková
 Tobias Komorník
 Martin Španihel
 Darius Pelikán
 Sebastián Bílek
 Alica Chorvátová
 Gabriel Kolarovič
 Ján Čepka
 Nina Bartalová
 Daniel Starych
 Eliška Gulíšková
 Matias Trubiroha
 Melina Schuster
 Richard Adrian Randiš

  

               Opustili nás v  r. 2020

 Kvetoslava Mušková 03.01.2020
 Eva Zelníková 19.01.2020                          
 Viliam Štvrtecký 21.01.2020   
 Štefan Jakubec 28.01.2020   
 Rudolf Pavlovič 15.02.2020 
 Jozef Čulen 06.03.2020
 Anna Petrufková 18.03.2020   
 Otto Kováč 28.03.2020
 Mária Hladíková 4.04.2020 
 Valéria Mrázová 01.05.2020
 Stanislav Mráz 13.05.2020  
 Zdenka Pavlíková 20.05.2020   
 Stanislav Riška 06.06.2020   
 Mária Čulenová 14.06.2020  
 Helena Dujsíková 23.06.2020   
 Ján Krídl 24.06.2020   
 Gabriela Burská 29.06.2020   
 Mária Škodová 16.07.2020   
 Alžbeta Antálková 18.07.2020   
 Oldrich Papánek 12.09.2020   
 Rozália Valúšková 04.10.2020   
 Jaroslav Poláček 06.10.2020   
 Dávid Dujmovič 25.10.2020   
 Eva Hrazdilová 29.10.2020   
 Gabriela Hnátová 31.10.2020   
 Anna Vlasta Pavlovičová
 07.11.2020
 Lujza Hladíková  10.11.2020 
 Ferdinand Trubiroha 11.11.2020
 Valéria Trubirohová 12.11.2020
 Valéria Grossová 24.11.2020   
 Valéria Šimkovičová 30.11.2020
 Viktor Surovič 14.12.2020
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Zo spoločenského života v obci

Stavanie mája

Maškarný ples organizovaný JDS

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

Fašiangovanie

Fašiang

Maškarný ples organizovaný JDS

Predhodová zábava

Výstava, ovocia a zeleniny a kvetov


