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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.

Významní rodáci
Z našej obce pochádza niekoľko 
rodákov, ktorí pôsobili na poli 
kultúry a vzdelanosti na území 
Slovenska.

Čítajte na str. 8

TJ Baník Brodské
V tomto roku sme boli pridelení 
do súťaže 5.ligy Juh. 

Čítajte na str. 13

Vianočné prianie

Vianoce krásne a čisté ako sneh,

na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.

Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.

Nielen na Vianoce a na Nový rok, 

ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný Nový rok.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, 
veľa zdravia, šťastia a úspechov.
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Opäť sú tu Vianoce a blížiaci sa Nový rok. 
Tento krát však sviatky budú iné. Šíriaci 
sa vírus COVID 19 a kvôli tomu prijaté 
opatrenia nás prinútia ich prežiť inak. Už 
dlhé mesiace nežijeme svoj obvyklý život. 
Situácia, v ktorej sme, určite raz pominie 
a vrátime sa k radostiam života tak ako 
pred pandémiou. Mohli sme sa naučiť, 
že aj neistota a zložité životné situácie, v 
ktorých sme sa mnohí ocitli, sa vždy dajú 
zvládať, ak si budeme vzájomne pomáhať 
a podporovať sa. Chápem, že mnohí z 
Vás sa v tomto čase boja s pandémiou 
obávate o svoje zdravie, o svoje 
živobytie, že mnohí z Vás cítite zmätok a 
rozčarovanie z neistoty, ktorej čelíme. Na 
Slovensku, rovnako ako v iných krajinách, 
dnes zažívame, že bolo nevyhnutné naše 
práva a slobody dočasne obmedziť kvôli 
ochrane inej dôležitej hodnoty, a to života 
a zdravia. Pre nás všetkých je to úplne 
nová skúsenosť, s ktorou sa potrebujeme 
vyrovnať. Vydržme preto, aby sme tento 
čas prečkali s čo najmenšími stratami 
na životoch, na našich vzťahoch, ale aj 
na našich priateľstvách. V tomto roku 
sme trochu smutní, pretože si nemôžeme 
vychutnať tú pravú predvianočnú 
atmosféru. Chýba nám kontakt s ľuďmi, 
chýbajú nám spoločné podujatia, chýbajú 
nám vianočné trhy s vôňou ihličia, 
medovníkov a iných koláčov. Nepočuli 
sme vianočné piesne a básne našich 
detí. Mikuláš nám tento rok nerozsvietil 
stromček. Kto by si bol vtedy pomyslel, že 
sa to môže zmeniť. Epidémia nám tento 
rok toho veľa zobrala. Ale musíme byť 
trpezliví, dodržiavať pokyny a opatrenia 
a správať sa voči svojmu okoliu tak, aby 
sa náš život dostal čím skôr do bežných 
koľají. Tento rok nás koronavírus prinúti sa 
zamyslieť nad skutočnými hodnotami a 
pravým posolstvom Vianoc.
Veď prichádza čas túžobne očakávaný 
všetkými. Každý rok veľmi podobný 
a predsa iný, ale vždy nádherný, 
neopakovateľný. Prichádza čas, ktorý nás 
poľudšťuje. Každoročne sa nás dotýka 
svojou atmosférou, v ktorej rezonujú 
slová domov, rodina, zdravie, láska, šťastie, 
priateľ, človek…. V tomto vianočnom 
čase sa každý z nás na chvíľu zastaví a 
zblízka pozrie na dno svojej duše .Možno 
bude situácia taká, že budeme musieť 
počas sviatkov zostať doma. Berme to 
však pozitívne, lebo stále sa niekam 
ponáhľame, nevieme sa zastaviť a takto 
si môžeme navzájom dať to najcennejšie 
- čas. Na Vianoce sme spolu tí najbližší. 
Pre väčšinu z nás naozajstný pokoj Vianoc 
začína zdobením stromčeka, všade vôkol

nás už rozvoniavajú vianočné dobroty 
a vytvárajú nám neopakovateľné chvíle. 
Vianočná hudba sa zakráda do našich 
sŕdc a vytvára sviatočnú atmosféru. Na 
Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie 
pocity a snažíme sa s nimi podeliť so 
svojimi blízkymi a drahými. Preto si vážme 
jeden druhého a zachovajme si tieto 
slávnostné chvíle z vianočných sviatkov. 
Želám Vám do nastávajúcich dní, aby boli 
plné porozumenia, pohody, naplnenia 
najtajnejších snov, túžob a plánov, nech sa 
Vám v srdciach rozozvučia tóny, ktoré Vám
zaplnia duše nehou, šťastím, láskou k 
najbližším a milosťou ku všetkým ľuďom 
dobrej vôle. Na konci roka bilancujeme a 
hodnotíme, aký bol a čo nám priniesol, 
sme smutní, keď nám niečo vzal. Tento rok 
nám toho vzal viac ako sme zvyknutí – vzal 
nám zdravie, obmedzil kontakty, narušil 
bežný život obce. V mnohom nás aj poučil, 
že treba byť ohľaduplný a zodpovedný k 
okoliu aj sebe a vážiť si rodinu a blízkych.

Vážení spoluobčania, chcem poďakovať 
za všetko dobré, čo ste v tomto roku 
vykonali pre svojich blízkych, za prácu 
na Vašich pracoviskách, za prácu v 
prospech obce, za prácu v prospech nás 
všetkých. Strávte najkrajšie sviatky roka 
v čo najväčšej pohode, vo vzájomnom 
porozumení, láske, s ľuďmi, na ktorých vám 
záleží. Prajem Vám všetkým krásne prežitie 
Vianočných sviatkov a úspešný vstup do 
Nového roku, všetko dobré, pevné zdravie, 
veľa Božieho požehnania a veľa osobných 
ako aj pracovných úspechov.

Anna Krídlová, 
starostka obce

Čas Vianočný

Prežívame už niekoľko mesiacov obdobie, 
ktoré nás by sme mohli pomenovať 
ako nienormálne. Prejavuje sa to vo 
všetkých rovinách nášho života. Či už 
ide o spoločenský, pracovný, alebo aj 
liturgický život. Táto nienormalita je všade 
okolo nás cítiť a nikoho neobchádza a 
nikto sa pred ňou nedokáže uchrániť. 
Aktuálne sa nachádzame v čase kedy 
slová zatvárať, vypnúť, zakázané sa stávajú 
denným slovom a prinášajú mnohé formy 
nienormality, koreňom je pandémia. U 
sv. Otca Františka nachádzame podnet 
na myšlienku, že žiadna pandémia, ktorá 
prináša krízu nemôže vypnúť, zatvoriť 
alebo zakázať prežívanie Adventu, ktoré 
vyvrcholí v prijatí svetla Vianoc.

V našich rodinách sa počas Adventu 
postupne pripravuje na oslavu Vianoc 
hlbokým rozjímaním, modlitbou, ale aj 
rozhovorom s tými najbližšími v rodine, 
postupne pripravujeme vianočné 
stromčeky, Betlehemy. Naše domovy sa 
naplnia vianočnými symbolmi a to práve 
preto, aby nás potešili, aby poukázali na 
normalitu života, ktorá je vlastná tomuto 
obdobiu. A smelo môžeme povedať, že 
tou normalitou je, že novonarodený Ježiš 
prichádzajúci na svet ako svetlo, ktoré 
prináša pokoj, istotu, radosť, pozýva k 
spoločenstvu, k bratstvu, k jednote bez 
násilia. On je darom Otca, ktorý stvoril 
celý svet a všetkých miluje bezhraničnou 
láskou. Prejavuje sa to hlbokou láskou v 
rodine, pri štedrej večeri a darčekoch pod 
stromčekom, v posilnení priateľstiev, v 
práci, v milých slovách.

Toto svetlo nemôže zahasiť, vypnúť, 
zatvoriť, alebo obmedziť žiadna pandémia, 
žiaden lockdown, nik nemá takú moc na 
svete. Lebo to svetlo je stále rovnako silné 
a jasné ako pred dvetisícdvatsaťjedna 
rokmi. Novonarodený Ježiš, svetlo 
– Otcov dar, osvecuje všetky oblasti 
ľudského života a všetkým prináša 
svetlo pre normalitu. Bratia a sestry, milí 
spoluobčania Brodského, dovoľte, aby 
som Vám poprial krásne a požehnané dni 
Adventu – radostného očakávania Vianoc, 
kde budeme oslavovať narodenie Pána 
Ježiša – Svetla. Vpustime toto Svetlo do 
našich sŕdc a potom ho pošlime ďalej tým, 

Drahí bratia a sestry, 
milí spoluobčania 
Brodského, srdečne 
Vás touto cestou
pozdravujem.

ktorí ho najviac potrebujú v tomto čase. 
Ježiš ako svetlo nám osvieti cestu, ktorou 
sa môžeme vydať v tomto čase smerom 
do nebeského kráľovstva.

Všetkých Vás srdečne pozdravujem a 
denne na Vás myslím v modlitbách a pri 
slávení sv. omše.

Miloš Kohútek, 
farár

Farári pôsobiaci 
v našej obci

Nadviazali by sme na príhovor terajšieho 
nášho pána farára a vrátili sa do histórie 
obce práve do oblasti občanov, ktorí 
zasvätili svoj život kňazskej a rehoľnej 
službe. Z dostupných materiálov máme 
nasledujúce záznamy. Ako prvý je 
Ján Modray, vieme o ňom iba toľko, 
že pochádzal zo zemianskeho rodu z 
Brodského. Ako farár tu pôsobil v roku 
1703 až 1706.
Druhý je Jozef Masarovič, tiež pochádzal z 
Brodského a ako farár tu pôsobil v rokoch 
1711 až 1720.
K početnej skupine Čulenovcov, ktorí 
vynikli a šírili dobré meno svojho rodiska 
patrí aj dekan Štefan Čulen. Narodil 
sa v roku 1815 v Brodskom. Pôsobil 
ako farár v Perneku. Neskôr sa stal 
správcom fary v Malackách. Tu pôsobil 
ako dekan až do smrti v roku 1892 a v 
Malackých je aj pochovaný. Patrí medzi 
slovenských uvedomelých kňazov. Bol 
spoluzakladateľom gymnázia v Kláštore 
pod Znievom.
V rodine drobného roľníka v Brodskom 
sa v roku 1888 narodil páter Klaudius 
Marek Čulen. Po stredoškolských a 
vysokoškolských štúdiách v Skalici, 
Malackách, Trnave a Bratislave bol v roku
1911 vysvätený za kňaza v Budapešti. 
Pôsobil vo viacerých farnostiach , v 
Žiline pôsobil ako predstavený kláštora. 
Po prvej sv. vojne sa stal predstaveným 
františkánskeho kláštora v Nových 
Zámkoch. Páter Kladius bol starostlivým 
otcom zverených veriacich a obľúbeným 
kazateľom. Bratom spomínaného Štefana 
Čulena bol Michal Čulen, ktorý bol farárom 
v Trenčianskej Teplej od roku 1902. Bol 
významným slovenským dejateľom, 
podporovateľom slovenských kultúrnych
ustanovizní. Zbieral ľudové povesti, ktoré 
potom uverejnil v knihe. Narodil sa v 

Brodskom a zomrel v Trenčanskej Teplej, 
kde bol aj pochovaný. Ako vojenský kňaz 
pôsobil Ján Stachovič.
Ako kňaz pôsobil v Bánove v hodnosti 
plukovníka. Na dôchodku žil v Brodskom, 
tu aj zomrel a je pochovaný na 
Brodčanskom cintoríne.
Pokračovanie v budúcom čísle.

Zapísala podľa záznamov PhDr. 
Konštantína Palkoviča CSc., 
Marcela Antálková

C - Chceme žiť bez obmedzení,
O - Objať priateľov, ruky si podať,
V - Vidieť celú tvár a nielen oči,
I - I keď sme sa naučili vážiť si život,
D - Dajme si záväzok a buďme k sebe lepší.

Celoplošné testovanie
Neobišlo ani našu obec. Možno sme si 
riadenie takejto veľkej akcie predstavovali 
inak, lebo teoreticky a administratívne sme 
mali byť na krízové situácie pripravení. Zistili 
sme, že prax sa od teórie v neznámej krízovej 
situácii značne odklonila. Informovanosť 
zlyhávala a základom poznatkov a stále 
meniacich sa pokynov a nariadení sa 
stala televízia. Situácii s povinným (alebo 
dobrovoľným, neviem?) testovaním 
pomohli obce a samozrejme dobrovoľníci, 

COVID

ktorí sú ochotní pomáhať v každej situácii. 
Tak to bolo aj u nás a preto chcem vyjadriť 
vďaku ,hasičom, vojakom a polícii za 
bezproblémové zvládnutie situácie pri 
testovaní. Pracovalo sa v rizikovom prostredí 
a všetci sa snažili, aby bola čakacia doba 
čo najkratšia. Avšak Najväčšia vďaka 
patrí celému tímu Brodčanov, ako boli 
zdravotníci, administrátori a ostatný 
pomocníci. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali 
na testovaní v našej obci. Úprimne Vám 
ďakujem a vyslovujem Vám obdiv. Prihlásili 
ste sa dobrovoľne, aby ste nám pomohli v 
čase krízy. Neváhali ste obetovať svoj voľný 
čas a riskovali ste svoje zdravie pre dobro nás 
všetkých. Poďakovanie patrí aj obyvateľom 
za zodpovedný prístup a trpezlivosť. 
Rozhodovať, riadiť a zabezpečovať v 
núdzovom stave nie je jednoduché a hlavne 
v situácii, s ktorou sme sa nikdy nestretli. 
Poznatkov o novom víruse nemáme veľa 
a preto môže v časovej tiesni dôjsť aj k 
chybným alebo unáhleným rozhodnutiam, 
ktoré kritizujeme a všetko negujeme, ale 
ako sa povie – po bitke je každý generál. 
Je v pohode mať vlastný názor. Ideálne 
podložený nejakým poznaním. Je fajn si 
za vlastným názorom stáť. Niekedy je len 
otázna cena toho názoru a postoja.
Preto Vás chcem vyzvať všetkých k 
zodpovednosti, všetci chceme aby táto 
situácia skončila čím skôr a čo najmenej 
bolestne.

Anna Krídlová
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V dnešnej dobe sa už snáď žiadna obec nezaobíde bez komunálnej techniky. S 
pribúdajúcimi povinnosťami a kompetenciami, ktoré neustále obciam rastú ako huby 
po daždi, vzniká potreba rozširovať technický park. V tomto roku sme sa rozhodli zakúpiť 
traktor značky SAME spolu s príslušenstvom. Traktor bol zakúpený spolu s radlicou a 
rozmetadlom na zimnú údržbu, mulčovačom a kosačkou na kosenie veľkých plôch. 
Dodatočne sa zaobstarala vlečka.

V minulom čísle nášho občasníku sme Vás informovali, že obec bola úspešná v rámci 
podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Autobusové zastávky 
Brodské“. Ide o osadenie ôsmich autobusových prístreškov na ulici Martina Čulena. V 
priebehu tohto roku bol poskytovateľom príspevku kontrolovaný proces verejného 
obstarávania, či bol v súlade s literou zákona. Po oznámení o ukončení kontroly bez 
porušenia procesov verejného obstarávania sme vyzvali víťazného uchádzača k prevzatiu 
staveniska a začatiu prác. V súčasnej dobe zhotoviteľ pracuje na výstavbe prístreškov a 
spevnených plôch v zmysle projektovej dokumentácie. Práce na projekte by mali byť 
dokončené do konca tohto roku.

Aj keď nám tento rok neprišiel Mikuláš na 
koči pred kultúrny dom deti , nakoľko aj on 
musí dodržiavať platné opatrenia a myslí 
na naše zdravie, deti z folklórneho súboru 
BRODČANEK si pripravili pásmo v podobe 
vianočných básničiek a pesničiek, ktoré 
bolo odvysielané v miestnom rozhlase 
5.12.2021
Recitovali a spievali: Lukáš Hačunda, 
Gabriel Hačunda, Gabika Hesková, Sofia 
Podhájecká, Adam Jakubec, Michelle 
Bilková, Viktória Marčišovská, Viktória 
Halabrínová.
Ďakujem touto cestou pani Zuzane 
Nižňánskej , pani Marcele Antálkovej, 
spolu s deťmi pripravili toto pásmo.

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
Vám starí rodičia kytku dám do dlaní,
hoc Vám vlas šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od nás tie najkrajšie pozdravy.

Tak ako prichádza jeseň, tak aj v živote 
človeka mladosť pominie a vystrieda 
ju staroba. Prichádza nenápadne, 
pomaly, nedá sa jej vyhnúť. 1. Októbra si 
pripomíname Medzinárodný deň starších
a október je zároveň aj mesiacom úcty k 
starším. Úcta k človeku je veľmi dôležitá 
a nielen v tomto mesiaci. Je prejavom 
slušnosti a mala by byť súčasťou každého 
z nás.
Mesiac úcty sme si pripomenuli kultúrnym 
programom v kultúrnom dome. Po 
programe sme slávnostne poďakovali 
manželským párom, ktorí sa v roku 2021 
dožili krásneho jubilea spoločných rokov a 
podpísali sa do pamätnej knihy obce.

Tento rok 4. augusta sa dožila pani 
Mária Jakubcová 100 rokov a z mužov 
je najstarší občan pán Ignác Neoveský 97 
rokov.

Aj tento rok sme nezabudli na jubilantov, 
ktorí sa dožili jubilea 65, 70, 75, 80, 85,90 
a viac rokov života. Každý dostal peňažný 
darček. V tomto roku bolo 124 jubilantov
Prajem všetkým, aby mali ešte veľa 
krásnych chvíľ medzi nami, aby ich 
sprevádzala láska a porozumenie v kruhu 
najbližších, pevné zdravie a veľa radosti zo 
života. Nech je pre Vás jeseň života plná 
farieb, z ktorých každá bude znamenať 
jedno krásne prežité obdobie Vášho 
života.

To Vám zo srdca želá 
Anna Krídlová, 
starostka obce

Najstarší občania obce:

50 rokov spoločného života:
Jozef Bradávka a Elena
Ľubomír Dujsík a Margita

55 rokov spoločného života:
Miroslav Ralbovský a Mária
Ivan Jakubec a Eva
Marián Čulen a Zuzana

60 rokov spoločného života:
PeaDr. Miroslav Hladík a Regina

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

62 rokov spoločného života:
Anton Žilínek a Janka

64 rokov spoločného života:
Jozef Puškáč a Ľudmila
Ing. Konštantín Lánik a Hedviga

65 rokov spoločného života:
Karol Škuliba a Anna

69 rokov spoločného života:
Kliment Hačunda a Štefánia

Mikuláš

Mesiac úcty k starším Aj počas náročného obdobia, v ktorom 
žijeme už druhým rokom, 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:

Oprava a úprava 
priestranstva pred 
Domom smútku

V mesiacoch november a december sa 
asanovala nebytová budova „Bombičkáreň“. 
Na vzniknutom voľnom priestranstve, by 
sa mal v budúcnosti vybudovať bytový 
dom s dvanástimi bytovými jednotkami. 
Vzniknutá suť z búrania bola prevezená 
do časti Padielky, kde sa bude stavebná 
suť recyklovať drvením a následne bude 
recyklát použitý na vybudovanie dočasnej 
komunikácie pre IBV.

Zbúranie „Bombičkárne“

Nákup komunálnej techniky

Prístrešky pre autobusové zastávky
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V tomto roku začala spoločnosť 
Západoslovenská distribučná, a.s. v 
lokalite budovať rozvody NN. V rámci 
lokality ZSdis, a.s. osádza káblové rozvody 
a káblové rozpájacie a istiace skrine tzv. 
RIS-ky. Z každej RIS-ky budú v budúcnosti 
napájať viacerí odberatelia svoje rodinné 
domy, tak ako tomu je pri prípojkách 
zo stĺpov tzn. že tieto skrine nie sú 
klasické elektromerové skrinky. Prípojky 
(elektro, voda, plyn) si bude musieť každý 
stavebník vybudovať na svoje náklady 
okrem kanalizačných prípojok, ktoré sú 
ukončené na hranici každého pozemku. 
V spolupráci so ZSdis, a.s. a zhotoviteľom 
líniových stavieb sa aktuálne rieši aj 
pokládka rozvodu pre verejné osvetlenie 
a rozhlas. Časť vybudovaných sietí je už 
skolaudovaná, niektoré časti sú v procese 
kolaudácie. Sieť výstavby rozvodov NN 
Západoslovenskou distribučnou, a.s. ešte 
nebola ukončená, tak sa ešte nezačal 
proces kolaudácie. V budúcom roku by 
mala byť v lokalite vybudovaná dočasná 
pozemná komunikácia z recyklátu 
vzniknutého z asanácie športovej haly 
a budovy „bombičkárne“. Veríme, že v 
priebehu budúceho roku sa začnú v 
lokalite týčiť nové rodinné domy. Cena 
a forma predaja pozemkov zatiaľ ešte 
nebola stanovená. Minimálna cena za 
1m2 bude vychádzať z nákladov, ktoré
obec vložila do výkupov, usporiadania 
pozemkov a vybudovania líniových 
stavieb. Cenu a spôsob predaja určia 
poslanci obecného zastupiteľstva. Na 
webovom sídle obce budú zverejnené 
pre budúcich stavebníkov podklady, 
ktoré budú potrebné pre spracovanie 
projektových dokumentácií a pre 
výstavbu.

V minulom čísle Brodčana sme písali, že 
by sme radi zabezpečili výstavbu bytov, 
aby občania, ktorí nemajú možnosť si 
zabezpečiť bývanie sami, neodchádzali a 
je na obci zabezpečiť im podmienky na 
bývanie. Poslanci OZ 25.6.2020 uznesením 
schválili výstavbu obecných nájomných 
bytov. Následne sme sa pustili do práce. 
Bolo vyhlásené verejné obstarávanie 
na výstavbu 12 bytových jednotiek a 
pokračovali sme pri príprave územného 

Individuálna bytová 
výstavba v časti 
Padielky za kaplou

Výstavba nájomných 
bytov

a stavebného povolenia. Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR poskytuje dotáciu 
na obstaranie nájomných bytov a 
súvisiacej technickej vybavenosti na 
základe zákona číslo 443/2010 Z.z o 
dotáciách na rozvoj bývania a taktiež 
Štátny fond rozvoja bývania poskytuje 
úvery na obstaranie nájomných bytov. 
Žiadosť bolo nutné predložiť do 31. mája 
2021. Bohužiaľ toto sa nám nepodarilo, 
pretože všetci susedia musia podpísať 
súhlas, nakoľko susedia sú tiež účastníkmi 
stavebného konania. Tento súhlas sa nám 
nepodarilo získať, narazili sme na nesúhlas 
jedným zo susedov. Začali sme teda s 
búraním bývalej bombičkárne, aby sme 
boli pripravení do budúcnosti.

Anna Krídlová, 
starostka obce

Ku koncu roku 2020 obec podávala žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na 
projekt s názvom: „Nákup technológie pre 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov v obci Brodské“. Cieľom projektu 
bol nákup kompostérov do každej 
domácnosti v obci a tým predchádzať 
vzniku biologicky rozložiteľného odpadu 
z kuchýň aj záhrad. V minulom roku bol 
novelizovaný zákon o odpadoch, v ktorom 
sa ukladala povinnosť samosprávam 
zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného 
odpadu z domácností. Obec preto hľadala 
formu zberu resp. zneškodňovania/
zhodnocovania odpadu, ktorá by nemala 
dopad na zvýšenie ceny za vývoz 
odpadov pre občanov. Zákon umožňuje aj 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu formou kompostovania v 
domácnostiach za predpokladu, že obec 
vie zdokladovať, že 100% obyvateľov 
zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad 
kompostovaním. Od roku 2023 by sa v 
nádobách na zmesový komunálny odpad 
nemal nachádzať žiadny biologicky 
rozložiteľný odpad z kuchýň a záhrad. 
Ak sa takýto odpad bude nachádzať v 
nádobách a vyvážať na skládku bude 
obec sankcionovaná. Aj z tohto dôvodu 
by bol nákup kompostérov vhodný, aby 
mal každý čas si na triedenie biologicky 
rozložiteľného odpadu zvyknúť. Nakoľko 
boli žiadosti v procese schvaľovania, tak 
obec na prechodné obdobie zabezpečila 
možnosť vývozu biologicky rozložiteľného 

Predchádzanie  
vzniku odpadu 
kompostovaním

odpadu do nádoby, ktorá je umiestnená 
na zbernom mieste. Začiatkom mesiaca 
december sme dostali rozhodnutie, že 
sme boli úspešní a bola nám schválená 
dotácia na nákup kompostérov vo 
výške 120 835,00 €. Čerpanie dotácie 
je podmienené vyhlásením verejného 
obstarávania na dodanie kompostérov a 
následnej kontroly procesov verejného 
obstarávania poskytovateľom dotácie. 
Ak prebehne celý proces bez komplikácií 
v 1. polroku budúceho roku by sa mali 
kompostéry distribuovať do domácnosti 
resp. bude upresnený spôsob odovzdania
kompostérov spolu s návodom ako 
správne kompostovať.

MAS partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. 
realizuje projekt na propagáciu územia 
Horného Záhoria a zvyšovanie atraktivity 
územia prostredníctvom infokioskov, 
ktoré majú za úlohu poskytovať 
informácie o území a jeho atraktivite 
návštevníkom a obyvateľom územia. 
Jedná sa o vybudovanie siete smart 
informačných bodov v obciach Brodské, 
Kopčany, Radošovce a Gbely. V rámci 
tohto vybudovania obec poskytne výber 
miesta na osadenie, prívod elektriny a 
internetu a spolufinancovanie vo výške 
10% z celkových finančných nákladov 
na vybudovanie konkrétneho infokiosku. 
V našej obci bol infokiosk už osadený 
a nájdete ho pri hlavnom vchode do 
budovy obecného úradu.

Infokiosk

Pre rok 2022 bola z Ministerstva kultúry 
SR cez integrovaný operačný program 
vyhlásená výzva na podporu udržateľnosti 
a odolnosti kultúrnych inštitúcií. Obec sa 
do výzvy zapojila resp. podala žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na 
projekt s názvom: „ Sociálne zariadenie 
Dom kultúry Brodské“. V rámci projektu sú 
riešené rekonštrukcie všetkých sociálnych 
zariadení, ozvučenie kinosály, osadenie 
germicídnych žiaričov a čističiek vzduchu. 
Celkové výdavky projektu sú rozpočtované 
na 90 289,84 €.

Vážení občania, nakoľko k 31.12.2021 
obci končí platnosť zmluvy na vývoz 
zmesového komunálneho a objemného 
odpadu, muselo sa do konca tohto roku 
realizovať nové verejné obstarávanie 
na zber a zneškodnenie zmesového 
komunálneho a objemného odpadu. 
Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť 
FCC Slovensko, s.r.o. V blízkej dobe budú 
mať zberové spoločnosti za povinnosť 
mať vybavené vozidlá váhami. Obec 
do vyhlásenej výzvy vyšpecifikovala, že 
chce mať každú nádobu na komunálny 
odpad označenú čipom a vozidlá 
zberovej spoločnosti musia byť osadené 
váhami, aby bolo možné každú nádobu 
odvážiť. Nakoľko sa jedná o novú vec a v 
terajšom znení zákona o odpadoch nie je 
uvedená možnosť výpočtu poplatku za 
1kg zmesového komunálneho odpadu, 
bude rok 2022 prechodným obdobím. 
V budúcom roku by sa mal zákon o 
odpadoch novelizovať práve z dôvodu, 
aby mohol byť poplatok pre občanov 
vypočítaný podľa váhy vyprodukovaného 
zmesového komunálneho odpadu. Preto 
bude rok 2022 tzv. prechodným obdobím, 
kde ešte zostane poplatok rovnaký ako v 
minulom roku a uvidí sa, ktorá domácnosť 
ako a koľko odpadu vyseparuje a koľko 
kilogramov odpadu skončí na skládke. 
Tieto dáta budú dôležité aj pre budúci 
výpočet platby za zmesový komunálny 
odpad pre každú domácnosť. Ľahšie 
sa nastavuje poplatok z reálnych 
čísiel ako len z odhadov a celkových 
vzniknutých ton odpadu za celú obec. 
Je pravdepodobné, že už aj pri tomto 
systéme v roku 2022 budeme mať nižšie 

Rekonštrukcia 
sociálnych zariadení 
v Kultúrnom dome

Čipovanie nádob 
na komunálny odpad

čísla vyprodukovaného odpadu a to práve 
z dôvodu váženia nádob. Pri terajšom 
systéme zberu sme odkázaní veriť, že 
nám zberová spoločnosť nahlasuje reálne 
čísla. Pri novom systéme uvidíme reálnu 
produkciu zmesového komunálneho 
odpadu. Menšie tony zmesového 
komunálneho odpadu = zvýšenie miery 
separácie a tým pádom nižší štátny 
poplatok sa uloženie 1t odpadu na 
skládku. V priebehu mesiaca december 
sa bude realizovať (keď čítate je možné, 
že už sa aj realizovalo) čipovanie zberných 
nádob na zmesový komunálny odpad.

V roku 2021 schválili poslanci OZ miestnym 
organizáciám a Domovu seniorov dotácie 
v čiastke:

• Slovenský zväz záhradkárov:
300 Eur
• TJ Baník Brodské:
7 100 Eur
• CF 90885:
2 000 Eur
• Tenisový klub:
1 500 Eur
• ANTIK:
1 000 Eur
• JD Brodské:
1 000 Eur
• Farský úrad Brodské:
15 000 Eur
• Domov seniorov Brodské:
15 500 Eur
• MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.
1 400 Eur

Spolu: 44 800 Eur

Cintorín je miestom posledného 
odpočinku našich príbuzných, susedov, 
kamarátov. Chodíme sem, aby sme zapálili 
sviečku, priniesli venček či kytičku. Je 
tichým miestom, kde spomíname na chvíle 
prežité s človekom, ktorého sme radi mali. 
Hrobové miesta potrebujú očistiť, upraviť 
a niekedy aj vymeniť jestvujúce náhrobné 
pomníky. Kamenárske práce je potrebné 
ohlásiť na Obecnom úrade. Taktiež 
chceme upozorniť, aby ste skontrolovali 
pracujúcich kamenárov, či pôvodné 
náhrobné dosky a pomníky skutočne 

Dotácie 
z rozpočtu obce 

Úprava hrobových 
miest na cintoríne

odviezli, alebo nechali pohodené na inom
hrobovom mieste, alebo na trávnatej 
ploche a po betónovaní zostáva na 
mieste neporiadok. Likvidácia odpadu pri 
obnove hrobového miesta je súčasťou 
platby kamenárskych prác. Pri nedodržaní 
tejto povinnosti budú mať títo kamenári 
zákaz pracovať na našom cintoríne. 
Obec dala vyhotoviť aktuálnu mapu 
cintorína, zakreslenie nových hrobových 
miest. Vyhotovenie fotodokumentácie, 
nasnímanie hrobových miest, kde nastala 
zmena od roku 2014. Vyhotovenie 
aktuálnej databázy hrobových miest ( 
podľa fotodokumentácie a evidencie 
obce ). Zverejnenie vo virtuálnom 
infosystéme www.pamiatkazosnulych.sk, 
kde je grafické zobrazenie mapy cintorína,
vyhľadávanie a lokalizácia hrobového 
miesta na mape.

Anna Krídlová

Dôrazne upozorňujeme, že odpadkové 
koše na verejných priestranstvách 
neslúžia na vhadzovanie zmesového 
komunálneho odpadu z domácnosti ako 
napr. mäso, chlieb, železný odpad, odpad
z kosenia trávy atď. Zároveň upozorňujeme, 
že veľkoobjemný kontajner umiestnený 
na cintoríne je určený len na odpad z 
cintorína a nie na odpad z domácností a 
odpad z rekonštrukcie pomníkov.

Dňa 28.septembra 2021 sa v Divadle 
Jána Palárika v Trnave konalo slávnostné 
poďakovanie a odovzdávanie Ceny 
predsedu TTSK za prínos k ochrane 
životov a zdravia v období pandémie 
COVID. Počas večera si prevzalo ocenenie 
123 jednotlivcov a kolektívov, ktorí v 
prvej línii čelili koronavírusu. Cenu TTSK 
si prevzala z rúk župana aj predsedníčka 
nášho Dobrovoľného hasičského zboru 
obce Brodské pani Anna Štvrtecká. 
Gratulujeme a ku gratulácii sa určite 
pripájajú aj občania, ktorí si dokážu vážiť 
prítomnosť hasičského zboru, pretože na 
koho iného sa obracajú v čase núdze, pri 
záplavách, haváriách a požiaroch? Ešte raz 
gratulujeme a ďakujeme.

Odpadkové koše 
na verejných 
priestranstvách

Ocenenie našich 
hasičov od župana 
TTSK

Pokračovanie na str. 8

V poslednom čase sa v našej obci 
rozmáha vandalizmus náctiletých, 
ktorí ničia verejný aj súkromný 
majetok. Upozorňujeme rodičov, 
aby si dávali na svoje ratolesti pozor 
a poškodených, aby v prípade 
pristihnutia osôb kontaktovali 
políciu alebo starostku obce.

Vandalizmus
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Dokončenie zo str. 7

Dotácia pre hasičský zbor
Každoročne podávame žiadosť na 
Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR o 
zaradenie hasičskej jednotky do kategórie 
v rámci celoplošného rozmiestnenia 
síl a prostriedkov hasičských jednotiek 
na území SR. Naša hasičská jednotka 
bola zaradená opäť do skupiny „B“ a tým 
podporená formou dotácie vo výške 
3000,- EUR. Za tieto finančné prostriedky 
si dobrovoľný hasičský zbor obce Brodské 
zabezpečuje chýbajúcu výstroj a špeciálnu 
hasičskú techniku.

Anna Krídlová

Významní rodáci
Z našej obce pochádza niekoľko rodákov, 
ktorí pôsobili na poli kultúry a vzdelanosti 
na území Slovenska.
Ako prvého by sme predstavili národného 
buditeľa, pedagóga a kňaza MARTINA 
ČULENA. Narodil sa v maloroľníckej rodine 
Štefana a Kataríny rodenej Hladíkovej 31. 
mája 1823. Jeho otec vynikal prirodzenou 
inteligenciou, bol ľudovým vzdelancom, 
uvedomelým Slovákom so zdravým 
sedliackym humorom. Okrem Martina 
mali ešte dvoch synov Michala a Štefana.
Všetci traja vyštudovali za kňazov. Boli to 
prví vysokoškolsky vzdelaní Brodčania.
Do ľudovej školy začal Martin Čulen chodiť 
v roku 1830 v Brodskom. V tejto škole sa 
učilo v jednej miestnosti, v ktorej neboli 
ani stoly, ani stoličky a vyučovalo sa iba v 
zime. Napriek všetkým ťažkostiam vynikal 
svojou svedomitosťou a znamenitými 
vedomosťami. Ľudovú školu skončil v roku 
1836 a odišiel študovať na Gymnázium do 
Skalice.
Od roku 1840 pokračoval v štúdiu v Trnave 
a v Bratislave. V Ostrihome v roku 1843 
zmaturoval. Filozofiu začal študovať v 
Trnave.
Národnobuditeľský profil sa u Martina 
Čulena formoval už v rodinnom prostredí.
V 30. rokoch 19. storočia, v čase rozvoja 
slovenského študentského hnutia Čulen 
študoval v Skalici a Trnave. Tu sa oboznámil 
s myšlienkami Jána Kollára.
Do Bratislavy prišiel v čase, keď sa Ľudovít 
Štúr vrátil zo štúdií v Halle, tu sa zase 
oboznámil s jeho myšlienkami. Z Bratislavy 
odchádza na štúdia do Viedne, kde v 
rokoch 1845- 1846 študoval teológiu. 
Štúdia ukončil v roku 1848 na viedenskom 
Pázmaneu.
Vo Viedni sa začala aj Čulenova 
národnobuditeľská činnosť. Bol to tiež 
začiatok jeho všestrannej aktívnej politicko 
– spoločenskej a pedagogickej činnosti. 
Tejto činnosti sa nevzdal do posledných 
chvíľ svojho života. Počas revolučných 
rokov 1848-49 sa zasadzoval o uplatnenie 
národnej rovnoprávnosti. V tomto čase sa 
vrátil na Slovensko. Prišiel do Skalice, kde 
bol naňho vydaný zatykač. Uchýlil sa do 
Brodského, odkiaľ sa hneď v noci vydal 
do Prahy na Slovenský zjazd. Zo Slovákov 
tu boli prítomní P. J. Šafárik, J. M. Hurban, 
M. M. Hodža, Ľ. Štúr, J. Novák a ďalší. Po 
prerušení zjazdu sa zúčastnil pražského 
povstania. Po jeho potlačení sa vrátil do 
Brodského a odtiaľ do Ostrihomu, aby 
dokončil štúdium. Za kňaza bol vysvätený 
13. decembra 1848. Ako kaplán krátko 
pôsobil vo Veľkých Levároch, potom len 
niekoľko mesiacov v Majcichove.

Uvedomoval si, že národ potrebuje 
vzdelaných a uvedomelých Slovákov. Tých 
možno vychovať v škole pri každodennej 
práci s mládežou. Preto už 17. novembra 
1851 začal vyučovať ako dočasný profesor 
matematiky a fyziky na banskobystrickom 
gymnáziu.
V druhej polovici 19. storočia bola na území 
Rakúsko – Uhorska silná germanizácia 
a maďarizácia školstva. Školstvo na 
Slovensku bolo v zlom stave. Nebola tu ani 
jedna stredná škola, ktorá by mohla plniť 
úlohu výchovy v slovenskom národnom 
duchu. Jedine katolícke gymnázium 
v Banskej Bystrici, zásluhou Dr. Jozefa 
Kováča a Štefana Moyzesa sa od roku 1849 
začalo poslovenčovať. Banská Bystrica sa 
stala centrom slovenských snáh.
Čulenov pedagogický talent na gymnáziu 
rýchlo rástol. Ako začínajúci pedagóg sa 
prezentoval napísaním prvej učebnice 
matematiky, čo mu vynieslo uznanie a 
autoritu. Pozdvihlo to aj jeho sebavedomie 
z prvej úspešnej sebarealizácie.. Ako 
suplujúci učiteľ začal učiť matematiku vo 
všetkých triedach a fyziku vo štvrtej triede. 
Učil do roku 1853, vtedy dostal podporu 
viedenskej univerzity. Začal navštevovať 
fyzikálno – matematický seminár, aby 

splnil kvalifikačné predpoklady na miesto 
riadneho profesora.
Na univerzite zložil profesorské skúšky s 
vyznamenaním ako vôbec prvý v Uhorsku.
Nato bol menovaný ako riadny profesor V 
školskom roku 1858 – 1859 bol triednym
profesorom v 7. triede a prednášal 
matematiku, fyziku, zemepis a maďarčinu. 
Snažil sa povzniesť bystrické gymnázium.
Martin Čulen bol pedagóg aj človek 
vysokých kvalít. Jeho výborné výsledky 
ocenila aj školská správa tým, že ho 22. 
júla 1859 preložila na vyššie katolícke 
gymnázium do Bratislavy. Pre mladého 
Čulena to bolo veľké vyznamenanie a 
ocenenie jeho pedagogickej činnosti. 
Z pôsobenia Čulena v Bratislave sa 
zachovali len kusé správy. Na gymnáziu 
bol jediným slovenský profesorom. Vo 
výchove v slovenskom duchu videl stále 
službu národu, aj keď to bolo v tom čase 
riskantné.

/ Pokračovanie v budúcom čísle./

Podľa životopisnej knihy MARTIN ČULEN
od Miloša Štillu pripravila 

Marcela Antálková

Výstavu zahájil pásmom piesni a tancov so 
záhradkárskou tematikou domáci detský 
folklórny súbor Brodčánek. Deti radi využili 
možnosť zaspievať a zatancovať si. Bolo to 
pre nich krátke oživenie v súčasnej situácii.
Už druhý rok sme prežili v rôznych 
osobných a spoločenských obmedzeniach 
a izoláciách. Záhradkárom to nezabránilo 
starať sa o svoje stromy, zeleninu a kvety. 
Počasie ako vždy nebolo pre všetky 
pestované kultúry vyhovujúce. Jarné 
mrazy poškodili marhule, ale ovocné 
stromy, ktoré kvitli neskôr, priniesli dobrú 
úrodu. Napríklad čerešne, višne, broskyne,
jablká. Menej sa darilo zelenine. Bola 
napadnutá škodcami a ani rozloženie 
dažďových zrážok jej neprospelo. Toto 
všetko sa odzrkadlilo aj na množstve a 
rôznorodosti vystavovaných výpestkov.
Pandémia našu výstavu neohrozila. 
Vystavovateľov aj vystavených produktov 
bolo toľko, ako aj po iné roky.

Výstava ovocia, 
zeleniny a kvetov 
v Brodskom 
- Kultúrny dom

Celkom sa na výstave zúčastnilo 24 
vystavovateľov.

Vystavovaných vzoriek bolo 176 kusov, 
z toho:  jablká 58 
 hrušky 12
 zelenina 70
 kvety 16

aj rozličné menej známe vzorky ovocia 
ako figy, hrozno irsaj, rakytník a iné, spolu 
31 vzoriek.

Porota z vystavovaných druhov ocenila
takto:
 JABLKÁ:
jablko výstavy: GLOSTER Mgr. Milan Krídl

 odroda pestovateľ
1. miesto  Idared  Jozef Ščepka
2. miesto  Šampion Helena Kuklišová
3. miesto  Rubín Milan Hladík

 HRUŠKY:
 odroda pestovateľ
1. miesto Williamsova Ján Papánek
2. miesto Boscova flaša Anton Čulen
3. miesto Lukasova Milan Hladík

 ZELENINA:
 odroda pestovateľ
1. miesto Cornorosco pap. Helena  Kuklišová
2. miesto pór letný Zdenek Veselský
3. miesto  šalát. uhorky Danka Jurkovičová

 KVETY:
 odroda pestovateľ
1. miesto kvetinová väzba Hanka Knapová
2. miesto  kvety  Zuzana Hesková
3. miesto  georginy  Danka Knapová
4. miesto  Pepíno  Anna Sedláková

S výstavou boli spokojní návštevníci aj 
vystavovatelia. V pondelok si ju prišli 
pozrieť aj žiaci základnej školy. Mohli 
sa presvedčiť, že záhradkárčenie môže 
zaujímať aj deti v ich veku. Medzi 
vystavovateľmi boli dvaja chlapci. Timotej 
Sedalík, ktorému sa podarilo vypestovať 
obrovskú kŕmnu tekvicu a Adamko 
Jakubec, ktorého pestovateľské záujmy sú 
oveľa širšie. Vystavoval 8 druhov zeleniny. 
Venuje sa aj ovocným stromom a kvetom.
Prajeme mu veľa pestovateľských 
úspechov. Budeme si želať, aby ho táto 
záluba neopustila.
Po našej výstave sa konala v Trenčíne 
celorepubliková výstava jabĺk ZÁHRADA 
21 Z našej organizácie na ňu prihlásili 
svoje jablká pán Milan Hladík a Mgr.Milan 
Krídl.

Ďakujeme všetkým vystavovateľom aj 
návštevníkom za vytvorenie príjemného 
poobedia a budeme sa tešiť na ďalšiu 
spoluprácu.

Na záver ešte venujte s nami spomienku 
na našu dlhoročnú členku pani Rozáliu 
Zabadalovú, ktorá nás tento rok opustila. 
Nech odpočíva v pokoji.

Výbor SZZ v Brodskom
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Milí spoluobčania, už sa opäť blíži koniec 
roka a s ním i najkrajšie sviatky, sviatky 
vianočné. Z tohto dôvodu mi prináleží 
bilancovať naše aktivity končiaceho sa 
roka.
Bohužiaľ nám COVID opäť zhatil všetky 
plány. Prvá výborová schôdza sa 
uskutočnila až v mesiaci apríli a aj to iba 
za účasti členiek výboru. Na nej sme sa 
rozhodli, že akcie uskutočníme až podľa 
pandemickej situácie.
V júni sme odovzdali malé darčeky deťom 
MŠ, ktoré končili dochádzku a v septembri 
začali navštevovať ZŠ. V septembri sa 
naše členky zúčastnili výstavy ovocia, 
zeleniny a kvetín. Výstavu tak ako každý 
rok organizujú záhradkári. Na výstavu 
prispeli svojimi kvetinovými kreáciami 
pani Hesková Zuzana, Knapová Hana a 
Knapová Danka. Za ich aktivitu im patrí 
vďaka. Členská schôdza sa uskutočnila 
netradične až v mesiaci september. Na 
nej sme si naplánovali akcie na rok 2022. 
Dúfam, že COVID ustúpi a budeme ich 
môcť uskutočniť. Tak ako minulý rok, ani v 
tomto roku sa neuskutoční posedenie pri 
vianočnom stromčeku pre občanov našej 
obce nad 70-siat rokov.
V mene celého výboru chcem všetkým 
občanom našej obce zaželať príjemné 
prežitie vianočných sviatkov. Do nového 
roka želám veľa zdravia, šťastia a rodinnej 
pohody.

Polčinová Ludmila
predsedkyňa ÚŽS

Začal sa rok 2021 a je treba informovať 
našich spoluobčanov o aktivitách, ktoré 
sme stihli v tomto roku uskutočniť.
K 31.12.2021 sme evidovali 350 členov. 
Naše akcie sa začali až v máji roku 2021. 
Stále sme sa však museli prispôsobovať 
protipandemickým opatreniam. Akcie, 
ktoré sme si naplánovali sme niekoľkokrát 
museli zrušiť.
V júni sme potešili našich členov rôznymi 
športovými disciplínami a hrami. 5.júla sme 
využili pozvánku do hospody v Lanžhote u 
Osičkov na degustáciu vín. Do tanca a na 
počúvanie hrala dychová hudba Skalický 
Rubín. Nakoľko bolo hlásené priaznivé 
počasie sme 15.7 navštívili termálne 
kúpalisko v Dunajskej Strede. 22.7 sme 

Únia žien Slovenska
– organizácia Brodské

v našom klube zopakovali športové hry 
pre deti v rôznych vekových kategóriách, 
ktoré sa stávajú už tradíciou. 28.8. si pár 
členov znova odskočilo k Osičkom do 
Lanžhota na chutnú večeru a na zábavu 
dychovej kapely Záhorienka.
Nakoľko sú naši členovia už zvyknutý na 
návštevy termálnych kúpalísk, tak sme 4.9 
usporiadali zájazd na termálne kúpalisko 
vo Veľkom Mederi.
Termín VČS bol z januára posunutý až 
na dátum 12.9. Zúčastnilo sa 115 členov 
a ako hosťa sme privítali pani starostku 
A. Krídlovú. Kultúrnym programom nás 
sprevádzali členi cimbalovej muziky 
Kamarádzi. Toto stretnutie bolo obohatené 
o živú hudbu a občerstvenie.
Koncom septembra sme zabezpečili 
už 6.ročník súťaže vo Varení gulášu. 
Zúčastnilo sa 12 družstiev i zo susedných 
obcí. 11.11 sme si uctili pamiatku našich 
hrdinov pri pomníku padlých.
22.11 sa pondelkové stretnutia už 
nekonali pre vyhlásenie lockdownu. 
Už každoročne dostávajú naši imobilní 
členovia mikulášske balíčky, ktoré im naše 
desiatkárky prinesú. Tejto návšteve sa 
členovia veľmi potešia.
Takýto bol rok 2021.
Na záver sa chcem poďakovať členom 
výboru a dôverníčkam za spoluprácu 
a v neposlednej rade pani starostke A. 
Krídlovej.
Milí spoluobčania prajem vám krásne 
a požehnané Veselé Vianoce a úspešný 
Nový rok 2022.

S pozdravom
O. Barkociová

Z činnosti Jednoty 
dôchodcov Brodské

V školskom roku 2020/2021 navštevovalo 
našu školu 188 žiakov v 9 triedach. Medzi 
nimi bolo aj 6 žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. Zápis 
do 1. ročníka sa uskutočnil v zmysle 
vyhlášky a prihlásilo sa 20 detí. 4 deti majú 
odklad povinnej školskej dochádzky.
Školskú dochádzku ukončilo 15 žiakov, 
všetci boli prijatí na školy II. cyklu.

Vyučovacie výsledky:
Z celkového počtu 188 žiakov prospelo 
172, neprospelo 15 žiakov. 4 žiaci robili 
opravné skúšky a po opravných skúškach 
celkový počet neprospievajúcich je 12.

Správanie:
Čo sa týka správania hlavnou príčinou 
znížených známok zo správania a 
výchovných opatrení bolo záškoláctvo 
a nedodržiavanie školského poriadku. V 
uplynulom školskom roku bolo udelených 
17 znížených známok zo správania – 12 
žiakov malo zníženú známku zo správania 

Základná škola, 
Školská 281, Brodské

na stupeň 2 a 5 žiakov na stupeň 3. 
Za všetky 4 hodnotiace obdobia bolo 
udelených 8 napomenutí od triedneho 
učiteľa, 9 pokarhaní od triedneho učiteľa 
a 12 pokarhaní od riaditeľa školy. Zároveň 
však bolo 8 žiakov, ktorí dostali pochvalu 
od riaditeľa školy a tiež vecnú odmenu za 
reprezentáciu školy.

Sú to títo žiaci:
· Katarína Čulenová – 2. miesto v 
krajskom kole Olympiády z anglického jazyka
· Nikol Kalčíková – cena organizátora vo 
výtvarnej súťaži Rodina bez cigariet
· Filip Čulen – cena organizátora vo 
výtvarnej súťaži Rodina bez cigariet
· Gabriel Hladík – cena organizátora vo 
výtvarnej súťaži Rodina bez cigariet
· Viktória Marčišovská – úspešná 
riešiteľka okresného kola Pytagoriády
· Teodor Tibor Berec – úspešný riešiteľ 
okresného kola Pytagoriády
· Natália Forrová – úspešná riešiteľka 
okresného kola Pytagoriády
· Petra Trubačová – čestné uznanie vo 
výtvarnej súťaži Farebná jeseň

Najúspešnejšou žiačkou školského roka 
2020/2021 sa stala Katarína Čulenová z 
9. ročníka.

Akcie:
Zorganizovali sme: Európsky deň jazykov, 
Envirobeseda – Včela medonosná, Záložka 
do knihy spája školy, Vianoce z krabičky, 
Deň Zeme, Svetový deň recyklácie, 
Svetový deň vody, Deň pre bezpečnejší 
internet, Vianočná pošta, Motýlia záhrada, 
Mikuláš, Biela pastelka, Deň detí.

Projekty:
Naša škola je zapojená projektu 
„Inovácia foriem a metód výchovno-
vzdelávacieho procesu“, ktorého hlavným 
cieľom je zlepšenie kvality vzdelávania 
a zvýšenie čitateľskej, matematickej, 
finančnej a prírodovednej gramotnosti. 
Ide o dopytovo orientovaný projekt z 
operačného programu Ľudské zdroje.

Materiálne zabezpečenie školy:
V uplynulom školskom roku sme 
kompletne zariadili nové oddelenie ŠKD, 
vytvorili sme novú učebňu na rôzne 
využitie, vymaľovaná bola riaditeľňa a 
všetky triedy, boli urobené nové obklady 
schodov do dielne a ŠKD a položená nová 
podlaha v kanceláriách. Prebehla tiež 
čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie a 
na školskom dvore sme začali s budovaním 
náučného chodníka. Zakúpená bola 
nová kosačka a krovinorez. Počas celého 
školského roka prebiehali drobné opravy
a údržba.

Za spoluprácu v uplynulom školskom 
roku ďakujeme zriaďovateľovi školy – 
obci Brodské, Združeniu rodičov školy a 
ostatným organizáciám v obci.

Mgr. Lýdia Hesková
riaditeľka
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Materskú školu v roku 2021 navštevovalo 
58 detí. Počas kalendárneho roku deti 
mali aktivity podľa možností. V mesiaci 
február sa konal v MŠ karneval .Všetky 
deti MŠ prišli oblečené v maskách. 
Počas karnevalu deti tancovali , súťažili. 
Odmenené boli sladkosťami a darčekom. 
V marci absolvovali deti III. triedy testy 
školskej zrelosti pred zápisom do ZŠ. 
V mesiaci jún si deti s pani učiteľkami 
spravili MDD v areáli MŠ.V tomto mesiaci 
našu MŠ navštívilo „Planetárium“. Deti 
III. triedy navštívili Domov seniorov, 
kde im pre potešenie niečo zaspievali a 
zatancovali. Ku koncu školského roka sa 
predškoláci rozlúčili s MŠ.V septembri sa 
znova otvorili brány MŠ. Do materskej 
školy nastúpilo 53 detí. V tomto mesiaci 
prebehol na našej MŠ Deň mlieka. Všetky 
deti aj pani učiteľky prišli oblečené v 
bielom. Pani kuchárky deťom pripravili 
mliečny deň. V mesiaci október sme si 
spolu s deťmi spravili „Jabĺčkový deň“. Deti 
mali športové dopoludnie na školskom 
dvore MŠ. Všetky deti boli odmenené 
jabĺčkom a jabĺčkovým koláčom. Tiež deti 
navštívili pani Prokop, kde sa pohrali s 
malými kozliatkami. Koncom mesiaca sa 
konala v MŠ Halloweenská párty. Všetky 
deti prišli do MŠ v maskách. Teraz sa už 
pripravujeme a tešíme na prichádzajúce 
Vianočné sviatky.
Na záver vedenie Materskej školy 
ďakuje zriaďovateľovi - obci Brodské a 
rodičovskému združeniu za spoluprácu 
počas celého roka.

Gabriela Vrábelová
riaditeľka MŠ

Čo sme prežili v MŠ
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Sviatky 
pokoja, lásky a porozumenia. Naši klienti 
i zamestnanci netrpezlivo čakakú na ich 
príchod, lebo ich čaro a výnimočnosť 
nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a 
rodinnej harmónie. 
Zapojili sme sa do vianočných projektov 
Vianočný zázrak a Koľko šťastia sa zmestí 
do škatule od topánok a naši obyvatelia 
už dostávajú prvé darčeky, ktoré ich tešia. 
Prichádzajú aj balíčky od príbuzných, ktorí 
sú z ďaleka a svojich blízkych nemôžu 
navštíviť. Atmosféra v zariadení rozvoniava 
vianočným pečivom a znejú vianočné 
koledy. V Dome seniorov Brodské, n.o. 
máme 17 klientov, 13 žien a 4 mužov. S 
trvalým pobytom v obci je 10 obyvateľov. 
Priemerný vek je 74,9. Svoje miesto 
majú v tento čas spomienky na našich 
blízkych klientov, po ktorých zostala pri 
šterdrovečernom stole stolička prázdna, 
je ich v tomto roku 8. Počas roka bolo 
zariadenie viackrát zatvorené z dôvodu 
zhoršujúcej sa pandemicke situácie. 
Však terapeutické činnosti pokračovali 
v štandardnom režime rozumovými, 
športovými, spoločenskými aktivitami , ale 
len v rámci našej komunity. Pripomínali 
sme si narodeniny klientov, zoorganizovali 
sme brigádu, grilovačky, súťaž v speve. 
Klienti sa podieľali na výzdobe k sviatkom 
v roku /Veľká noc, 1.máj, ..../ Pravidelne 
sme sa prechádzali v letných mesiacich na
zmrzlinu.Pri príležitosti Dňa matiek nás 
navštívili deti z tunajšej materskej školy a 
potešili krásnym programom. Zúčastnili 
sme sa pietnej spomienky 11.11.2021 
o 11,00 pri pomníku padlých, ktoré 
organizovala Jednota dôchodcov. Väčšina 
klientov prijala pozvanie p.starostky na 
posedenie pri príležitosti Úcty k starším v 
KD. Zamestnankyne robili týmto klientom 
doprovod. Ďalšie aktivity sme vyberali 
podľa individuálnych záujmov a potrieb. K 
naplneniu duchovných potrieb prispievali 

spoločné modlitby, pobožnosti a 
odslúžené sväté omše priamo v zariadení 
alebo sledované v televízii.
O chod zariadenia sa stará personál zložený 
z 11 zamestnancov. / riaditeľ, zdravotná 
sestra, 8 opatrovateliek, upratovačka 
- práčka/. Tento rok dve študentky 
absolvovali u nás prax. Zamestnanci 
spĺňajú kvalifikačné predpoklady, pričom 

Dom seniorov Brodské sa staráme o prehlbovanie kvalifikácie, 
alebo o jej zvyšovanie. Prehlbovanie 
kvalifikácie prebieha formou onlinne 
školení, kurzov, seminárov ale aj 
samoštúdiom. / prvá pomoc, supervízia, 
starostlivosť o umierajúceho klienta, 
rehabilitácia a pohovanie klienta, 
bazálnastimulácia, školenia PO, BOZP..../ 
Počas roka sme sa pravidelne testovali 
na Covid 19. V rámci výziev sme získali v 
tomto roku od TTSK dotáciu 1000,00 EUR 
na nákup elektických postelí, ktoré nám 
chýbali k celkovému počtu a od MPSVaR 
dotácie vo výške 580 EUR na výživové 
doplnky pre klientov a zamestnancov, 
humanitná spoločnosť Adra venovala 
šatstvo, dezinfekčbé prostriedky a 
pomôcky na terapeutickú činnosť. V 
rámci členstva v Asociácii poskytovateľov 
sociálnych služieb sme už po niekoľkýkrát 
dostali od spoločnosti Danone nápoje 
Actimel rôznej chuti.

Poďakovanie
Srdečne ďakujem všetkým zamestnancom 
zariadenia, zamestnancom školskej 
jedálne, ktorá nám zabezpečuje stravu 
a Reštaurácii u Kúrečku z Gbelov za 
zabezpečenie stravovania počas letných 
mesiacov.
Ďakujem za finančné príspevky všetkým 
sympatizantom a prispievateľom 2% z daní 
FO a PO, za finančné dary , ktoré slúžia ku 
skvalitneniu poskytovaných sociálnych 
služieb. Tento rok sme získali 2232 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 
sviatký a šťastný Nový rok 2022

Mgr.Reháková Adriana
riaditeľ zariadenia

TJ Baník Brodské
V tomto roku sme boli pridelení do súťaže, 
5.ligy Juh. Zápasíme s tým, že máme málo 
hráčov. Niektorí nám odišli, pretože sa 
im nechcelo ďaleko cestovať na zápasy. 
Využili sme preto starších hráčov, len aby 
sme dokončili jesennú časť. Cez zimu by 
sme chceli skompletizovať mužstvo, aby 
sme sa umiestnili aspoň uprostred tabuľky.
Takisto máme mužstvo detskej prípravky, 
ktoré vedie Michal Bílek a Adam 
Michalovský. Síce skončili na poslednom 
mieste, ale hrajú spolu veľmi krátko a majú 
chuť športovať.
Čo sa týka obecného úradu a poslancov, 
tak nám nie sú oporou. V tomto roku 
sme pristavili miestnosti pre rozhodcov. 
Rekonštrukcia druhej strany ( i keď máme 
nato projekt, schválený zastupiteľstvom) 
sa neuskutočnil, pretože nám neboli 
poskytnuté finančné prostriedky zo strany
obce. Chcel by som sa teda spýtať 
obecného úradu a poslancov, či chcú aby 
v Brodskom zanikol šport.
Keď chodíme na zápasy do druhých 
dedín, uvítal by som, ak by niekto prišiel 
i z obecného zastupiteľstva a pozreli sa, 
ako vyzerajú štadióny u nich a ako sú 
vybudované s podporou ich obcí. Hanbím 
sa, keď príde súper a vidí ako nám padajú 
ploty a našu ošarpanú tribúnu.
Napriek tomu a neprianiu obecného 
úradu a niektorých ľudí, budeme bojovať 
a nenecháme zaniknúť futbal v Brodskom.

Na záver sa chcem poďakovať trénerom, 
hráčom, členom výboru a všetkým 
ostatným, ktorí sú nápomocní klubu TJ 
Baník Brodské.

S pozdravom
Ludvik Barkoci

Reakcia na príspevok TJ Baník Brodské.

Pán predseda sa vo svojom príspevku 
minimálne venuje futbalu a  hlavne 
kritizuje obecný úrad za malú podporu 
futbalu v  miestnej TJ. Na vysvetlenie 
uvádzam:
Do súťaže v lete boli prihlásení starší žiaci, 
prípravka a  mužstvo dospelých. Starší 
žiaci na prvé dva zápasy doma nenastúpili 
prehrali kontumačne a klub musel 
zaplatiť pokutu. Zo súťaže ich vylúčili. 
Prípravka hrá okresnú súťaž, kde vôbec 
nejde o výsledky ale aby deti získali vzťah 
k  športu a  pohybu. Každý kto sa venuje 
týmto deťom zaslúži si veľký obdiv a úctu.
Mužstvo dospelých bolo podľa pána 
predsedu do súťaže piatej ligy “pridelené.“ 

Do tejto súťaže bol  „pridelený“ aj Holíč 
a  Mokrý Háj. Tieto družstvá odmietli 
pravdepodobne z  ekonomických 
dôvodov hrať 5 ligu a  hrajú v  okresnej 
súťaži. Náš výbor TJ si musí účinkovanie v 5 
lige JUH zhodnotiť, či sa skvalitnili zápasy, 
tréningový proces, zvýšila návštevnosť 
divákov , aké boli náklady na dopravu resp.
aké ekonomické náklady to prinieslo atď. 
Ďalej by mal výbor uvažovať nad tým, 
prečo v Kútoch hrá aktuálne 7 dorastencov 
a niekoľko žiakov z Brodského.
Na porovnanie - kontaktovali sme rôzne 
obce a  napríklad v obci Kopčany, ktorá 
je veľká približne tak ako Brodské hrá 
6 mužstiev, z  toho jedno dievčenské 
a všetky hrajú okrem dievčat Okresnú ligu.
Dotácia v  roku 2019 bola 12500 Eur. 
V roku 2020 bola dotácia vrátane energií, 
dopravného, zväzových poplatkov 9000 
Eur, nakoľko sa nehralo kvôli COVIDU. 
V roku 2021 bola 9 500 Eur. Obec Kopčany 
platí hospodára, ktorý je ½ na KD a ½ na TJ.

Naša obec:
- v roku 2019 poskytla TJ dotáciu vo výške 
10 000 Eur, k tomu preprava žiaci 1498 Eur, 
plyn na tribúne 2  111 Eur a  preplatené 
faktúry na rekonštrukciu prístavby 14 400 
Eur. Spolu 28 009 Eur.

- v roku 2020 – dotácia 9 700 eur, preprava 
žiaci 600 Eur, plyn n tribúne 2052,68 Eur, 
cena za projekt prístavby 888 Eur – spolu 
13 240,68 Eur.

- v roku 2021 – dotácia 7 100 Eur, preprava 
žiaci 355, Eur, plyn na tribúne 2 363,20 Eur 
– spolu 9 818,20 Eur.

V mesiaci september 2021 bolo schválená 
dotácia do konca roka pre TJ ešte ďalších 
2  500 Eur, ktorá však bola podmienená 
správnym vyúčtovaním predchádzajúcej 
poskytnutej dotácie v zmysle VZN.
Nakoľko toto urobené nebolo, resp. bolo 
urobené neskoro, tak tieto financie neboli 
pre TJ uvoľnené.
Nechcem sa veľmi rozpisovať ale nedá 
má nespomenúť čo píše o  projekte 
rekonštrukcie z  druhej strany tribúny 
tento rok. Nemám o  tom vedomosť ja 
a  ani poslanci OZ. Na zastupiteľstve sme 
to neschvaľovali a  preto nemohli byť 
poskytnuté financie. 
Pán predseda píše, že obec a  poslanci 
nie sú oporou. To sa mňa osobne veľmi 
dotklo, pretože vždy som sa snažila a tiež 
poslanci šport v našej obci podporovať a 
tak si urobte svoj obraz.

Anna Krídlová, 
starostka obce
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Ann Rocardová: 
Ježibaba Eulália a drak dobrák
Alan Bradley: Koláč s kapkou jedu
Agnieszka Tyszková: 
Žofka z mačacej ulice na prázdninách
Holly Webbová: Lily

Zoznam zosnulých spoluobčanov v
roku 2021
1.  Anna Pukančíková  05.01.2021
2.  Štefan Michálek  07.01.2021
3.  Milan Polák  31.01.2021
4.  Oľga Babulicová  03.02.2021
5.  Emília Hladíková  08.02.2021
6.  Jozef Šimek  22.02.2021
7.  Eva Gulíšková  01.03.2021
8.  Anna Jurkovičová  06.03.2021
9.  Eva Hnátová  10.03.2021
10.  Marta Boleracová  14.03.2021
11.  Adriana Smáková  21.03.2021
12.  Ján Zíma  25.03.2021
13.  Eva Trubirohová  29.03.2021
14.  Zuzana Surovičová  16.04.2021
15.  František Pernecký  29.04.2021
16.  Pavel Palkovíč  01.05.2021
17.  Anna Hnátová  15.05.2021
18.  Jozef Janči  13.06.2021
19.  Rozália Zabadalová  26.06.2021
20.  Mária Hojsíková  12.07.2021
21.  Štefan Studenič  15.08.2021
22.  Valéria Dujsíková  16.08.2021
23.  Milan Štvrtecký  16.08.2021
24.  Ľubomír Barkóci  17.08.2021
25.  Helena Valachovičová 28.08.2021
26.  Viera Machová  07.09.2021
27.  Miroslav Kocúr  11.09.2021
28.  Otília Trubirohová  13.09.2021
29.  Mária Krídlová  12.10.2021
30.  Viera Valachovičová  23.10 2021
31.  Robert Klena  03.10.2021
32.  Oto Sedláček  25.10.2021
33.  Oto Varmuža  27.10.2021
34.  Jozef Daniel 03.11.2021
35.  Stanislav Valachovič  07.11.2021
36.  Stanislav Pálka  10.11.2021
37.  Ing. Ladislav Násada 15.11.2021
38.  Viera Kucharičová  29.11.2021
39.  Ivan Jakubec  30.11.2021
40.  Rozália Bartošíková  01.12.2021
41.  Oľga Sedláčková  03.12.2021
42.  Valéria Varmužová  06.12.2021

Milí čitatelia, 
Dovoľte, aby sme Vás oboznámili z 
aktivitami nášho športového klubu *CF 
90885*, ktoré sa nám podarili usporiadať 
v roku 2021.
Prvou povolenou akciou počas vtedajších 
pandemických opatrení bol Športový 
deň v polovici júna, ktorý sa konal v 
areáli klubu. Pre deti, ktoré nás pravidelne 
navštevujú, sme pripravili pestrý program 
v podobe súťaží, kde sa mohli vyšantiť a 
zmerať si sily. Taktiež boli k dispozícii aj 
atrakcie ako nafukovací hrad na skákanie 
či možnosť previezť sa na štvorkolkách, 
čo sa deťom veľmi páčilo. Samozrejme v 
horúcom počasí nemohlo chýbať menšie 
občerstvenie, ktoré ocenili všetky vekové 
kategórie. Hojná účasť a spokojnosť 
hovoria za všetko čo nás veľmi teší.
Ani sme sa nenazdali a začiatkom 
septembra nás čakala bežecko-
prekážková súťaž STRONG RACE, ktorá sa 
konala v meste Břeclav. Náš klub a obec 
reprezentovali: Laura Bartalová, Ema 
Kaňová, Karin Puškáčová, Viki Marčišovská, 
Sára Šimonová a Nikol Kalčíková. Aj keď v
horúcom počasí nás neopustila menšia 
nervozita, napokon sa v silnej konkurencii 
najlepšie umiestnila Šimonová S., ktorá 
skončila na 5. mieste. 
Aby naše ratolesti nevyšli z kondície, hneď 
začiatkom októbra sa v našom gyme 
konal STEVE CUP, ktorý mal síce kvôli 
pandémii dvojročnú pauzu, no aj napriek 
tomu sa naozaj vydaril. Absentovala 
kategória dospelých, no deti ich zastúpili 
s prehľadom. Závod sa skladal zo silovo-
kondičných cvikov, ktoré boli rozdelené 
do troch workoutov. Do súťaže sa zapojili: 
M. Bílková, S. Šimonová, N. Kalčíková, V. 
Marčišovská, L. Bartalová a K. Puškáčová. 
Niektoré disciplíny boli naozaj náročné a 
v celkovom poradí rozhodoval len bod či 
sekunda.

Medajly putovali pre:
1. miesto – L. Bartalová
2. miesto – K. Puškáčová
3. miesto – S. Šimonová

Týmto sa chceme poďakovať sponzorom 
a rodičom za prejavenú dôveru.

S pozdravom team *CF 90885* 
A. Michalovský.

*CF 908 85*

Športový deň disciplíny

Steve cup spoločná foto 

Steve cup víťazi

Strong race spoločná fotografia

Športový deň

Športový deň spoločná fotografia

Strong race medaile

Nové knihy v knižnici 
v roku 2021

Marta Fartelová: Chlapec bez mena
Inéz Melichová: Milenci prežijú
Nele Neuhausová: Snehulienka musí zomrieť
Katie Piper: Krásna
Sandra Brown: Dokonalá lesť
Jane Bradleyová: Záblesky nádeje
Candide Proctorová: Mys poslednej nádeje
Elizabeth Phillipsová: Rodený krásavec
Robert Bryndza: E-maily Coco Pinchardovej
Lucia Sasková: Obvinená
Dominik Dán: Bremeno minulosti
Stela Rouge: Nemravný návrh
Alica Rynke: Na hrane
Iva Kučerová: Muži, manželstvá a iné problémy
Karina Janská: Tvoja duša stojí za hriech
Kristína Pavelková: Hriech minulosti
Jo Nesbo: Žiarlivec a iné príbehy
Jana Pronská: Verenica
Valerie Bowmanová: Lokaj a ja
Eva Krajmerová: Voniaš ako...

Pre deti a mládež :
Daniela Fischer: Gigi a Lulu
Andrea Husárová: Kto na teba čaká v mori?
Daniela Fischer: Adelka
Martina Špinková: Kráľovné bieleho prsteňa
Radomír Socha: 
Cifruška Lipienka a jej kamaráti
Michaela Hrachovcová: 
Hnedáčik a nájdená podkova
Ariela Cholewiňská Szkoliková: 
Miška a jej malí pacienti
Peter Stoličný: 
Ako sa snežienky takmer zbláznili

Nakladanie s odpadmi

Spoločenská kronika

Zoznam narodených v roku 2021
Nela Lamancová
Ondrej Fajták
Vivien Danielová
Sabína Karvayová
Lucia Zajíčková
Ronald Ralbovský
Michal Kráľ
Ľuboš Turček
Eduard Vakonits
Michal Jerhot
Benjamín Šiko
Zoja Kraváriková

Sobáše v roku 2021
Tomáš Ralbovský – Ivana Kalčíková
Vladimír Zajac – Ivana Černá
Róbert Maťaš – Zuzana Adamíková
Marek Procházka – Mgr. Lenka Suchoňová
Martin Novotný - Elena Hnátová
Mgr. Július Šiko – Tereza Čulenová
Adam Šimon – Viktória Knapová
Ing. Dana Krídlová – Ing. Petr Münster
Marián Okrouhlý – Veronika Bolerácová
Jozef Vrtal – Kristína Krásna
Ing. Milan Šimkovič – Ruslana Liashuk
Adrián Gonda – Denisa Marčinová
Patrik Sýkora – Hana Gottvaldová
Petra Novotná - Pavol Bartošík
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Komunálny odpad

Dátum Deň

13. január 2022 štvrtok

27. január 2022 štvrtok

10. február 2022 štvrtok

24. február 2022 štvrtok

10. marec 2022 štvrtok

24. marec 2022 štvrtok

7. apríl 2022 štvrtok

22. apríl 2022 piatok

05. máj 2022 štvrtok

19. máj 2022 štvrtok

02. jún 2022 štvrtok

16. jún 2022 štvrtok

30. jún 2022 štvrtok

14. júl 2022 štvrtok

28. júl 2022 štvrtok

11. august 2022 štvrtok

25. august 2022 štvrtok

08. september 2022 štvrtok

22. september 2022 štvrtok

06. október 2022 štvrtok

20. október 2022 štvrtok

04. november 2022 štvrtok

18. november 2022 piatok

01. december 2022 štvrtok

15. december 2022 štvrtok

30. december 2022 piatok

Separovaný zber papiera

Dátum Deň

24. január 2022 pondelok

21. február 2022 pondelok

21. marec 2022 pondelok

19. apríl 2022 utorok

16. máj 2022 pondelok

13. jún 2022 pondelok

18. júl 2022 pondelok

15. august 2022 pondelok

17. september 2022 sobota

24. október 2022 pondelok

28. november 2022 pondelok

23. december 2022 utorok

Separovaný zber plastu

Dátum Deň

25. január 2022 utorok

22. február 2022 utorok

22. marec 2022 utorok

20. apríl 2022 streda

17 máj 2022 utorok

14. jún 2022 utorok

19. júl 2022 utorok

16. august 2022 utorok

20. september 2022 utorok

25. október 2022 utorok

29. november 2022 utorok

28. december 2022 streda

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Brodské
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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. 


