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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.

Hájovňa u Prívoza (zima 1956)

Brodčan

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.

Cena  Janky Guzovej

V Košiciach sa 13.10.2022 konala

súťaž v speve ľudových pie-

sní Cena Janky Guzovej 2022. 

Čítajte na str. 12

Základná škola Brodské
Za svoju prácu bolo 7 žiakov 
ocenených pochvalou od 
riaditeľa školy a za svoje úspechy 
boli i odmenení. 

Čítajte na str. 7
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Vážení a  milí spoluobčania, rok 2022 si 
pre nás pripravil udalosti, či už z politickej, 
kultúrnej alebo hudobnej sféry, ktoré 
sa zapíšu do histórie. Zomrela kráľovná 
Alžbeta, najdlhšie vládnuca panovníčka, 
došlo k výbuchu sopky Hunga Tonga-
Hunga Ha’apai, ktorý spôsobil škody 
a spustil vlnu tsunami, ktorá zaplavila 
tichomorské pobrežia od Japonska až 
po Spojené štáty, v čínskom Pekingu sa 
uskutočnili XXIV. zimné olympijské hry, 
Európska komisia schválila zavedenie 
eura v Chorvátsku, odštartoval program 
Artemis, ktorého cieľom je obnovenie 
letov človeka na Mesiac, uskutočnil sa 
svetový šampionát vo futbale a  veľa 
ďalších udalostí, ktoré sú pre svet veľmi 
dôležité.

Z  udalostí, ktoré sa stali na Slovensku, 
môžeme spomenúť napríklad to, že Úrad 
jadrového dozoru vydal povolenie na 
spustenie 3. bloku Mochoviec, lyžiarka 
Petra Vlhová získala zlatú olympijskú 
medailu v  slalome, hokejové mužstvo 
získalo na ZOH v Pekingu bronzovú 
medailu, Slovensko sa stalo pridruženým 
členom Európskej kozmickej agentúry 
(ESA) a  konali sa spojené komunálne a 
krajské voľby. 

Nakoľko sa pani starostka, po šestnástich 
rokoch práce pre obec, rozhodla už 
v  tohtoročných voľbách nekandidovať, 
skúsil som zabojovať o  post starostu aj 
ja. Ako občanovi a poslancovi mi vždy 
záležalo na  rozvoji a fungovaní našej 
obce. O post starostu sme sa uchádzali 
štyria kandidáti. Po spočítaní hlasov 
som sa stal úspešným kandidátom. Na 
základe výsledkov volieb prišlo v  našej 
obci k  zvoleniu nového starostu obce, 
a okrem jedného, aj k výmene všetkých 
poslancov. 

Týmto Vám ďakujem za dôveru 
a podporu, ktorú   ste mi prejavili   
v  tohtoročných komunálnych voľbách. 
Ďakujem Vám aj v mene novozvolených 
poslancov. Som presvedčený, že je 
v  záujme všetkých, ktorí sme boli 
zvolení na svoje posty, aby sme posunuli 
život v  našej obci dopredu. Verím, že 
spoločnými silami to dokážeme. Je to 
pre nás záväzok, aby sme riešili nielen 
veľké projekty, ale   aj každodenné 
problémy obyvateľov našej obce.

Nakoľko ma určite niektorí nepoznajú, 
patrilo by sa v stručnosti predstaviť. Mám 
53 rokov a žijem celý život v Brodskom, 

pričom určitý čas som býval prechodne 
v Bratislave. Z tohto dôvodu ma možno 
niektorí nepoznáte. Bol som 12 rokov 
členom obecného zastupiteľstva a  16 
rokov členom rôznych obecných komisií. 
Vyštudoval som Ekonomické univerzitu 
v Bratislave, Národohospodársku 
fakultu, odbor: financie, bankovníctvo a 
investovanie, špecializácia: financie.

Než som sa stal starostom, pracoval som 
v  súkromnej sfére v oblasti verejného 
obstarávania a eurofondov (EŠIF).  
Taktiež som pracoval pre Slovenskú 
akadémiu vied (SAV) ako samostatný 
odborný referent pre verejné 
obstarávanie. Toľko stručne k  môjmu 
krátkemu predstaveniu.

S  veľkou pravdepodobnosťou nás 
v  nasledujúcom roku čaká ťažké 
obdobie. Zabezpečenie fungovania 
obce bude v najbližšom období prioritná 
úloha. Ako starosta budem, spolu 
s obecným zastupiteľstvom,  pokračovať 
v  rozpracovaných projektoch obce. 
V prospech obyvateľov obce sa budeme 
snažiť zrealizovať aj nové projekty. 
Veľa projektov sa nedá realizovať 
bez  podpory štátu, preto je väčšina 
projektov (z  dôvodu vysokej finančnej 
náročnosti) závislých od schválenia 
dotácii, či už zo štátneho rozpočtu alebo 
z EŠIF. Z vlastných zdrojov obce sa preto 
dajú financovať len menšie projekty.

Nakoľko sme skoro všetci v  našich 
funkciách noví, budeme potrebovať 
nejaký čas na oboznámenie 
sa so  všetkými našimi právami 
a  povinnosťami. Preto zo začiatku 
poprosím o  trpezlivosť. Pevne verím, 
že  to spoločne zvládneme a  naša 
neskúsenosť nebude mať negatívny 
vplyv na fungovanie obce.  V  tomto 
spolieham na  zamestnancov obecného 
úradu, že nás na začiatku podporia 
a  zabezpečia, aby obec fungovala tak, 
ako má. 

Pre mňa osobne, a verím, že pre veľa z Vás, 
sú najkrajšie sviatky roka Vianoce. Na 
Vianoce sú spolu tí najbližší. Na Vianoce 
sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity 
a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi 
najbližšími. Na Vianoce sme si bližší 
ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na 
bežné problémy.

V dnešnej uponáhľanej dobe a v 
čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je 
prepotrebné sa aj pozastaviť. Preto si 

Príhovor starostu vážme jeden druhého a zachovajme si 
čo najdlhšie tieto slávnostné Vianočné 
chvíle. Zabudnime na nenávisť a závisť, 
pokúsme sa odpustiť nepriateľom, 
spomeňme si na všetkých, ktorí nás 
majú alebo mali radi. Spomeňme si aj 
na tých, čo už nie sú medzi nami. Milí 
spoluobčania, prežite Vianočné sviatky 
v  zdraví, pohode, radosti a  pokoji. 
Vychutnajte si ich so  všetkými blízkymi 
aj vzdialenými, a buďte optimisti. 
Želám Vám do nastávajúcich dní, aby 
boli plné lásky, porozumenia, pohody, 
naplnených snov, túžob a plánov. Nech 
Vás ticho Vianoc napĺňa pokojom, 
radosťou, zdravím a božím požehnaním 
po celý Nový rok.

Rád by som sa poďakoval zamestnancom 
obecného úradu za ich prácu v prospech 
obce. Chcem sa tiež  poďakovať všetkým 
organizáciám a zložkám pôsobiacim 
v Brodskom za to, že sa snažili spríjemniť 
život svojim spoluobčanom.

Ďakujem aj všetkým Vám, ktorí ste 
sa akýmkoľvek spôsobom a mierou 
podieľali na príprave a realizácii 
všetkých kultúrnych, športových, či 
spoločenských podujatí, ktoré sa počas 
roka konali v našej obci. Prispeli ste tak 
k spestreniu všedných i sviatočných dní, 
ktoré sme spolu počas tohto roku prežili. 

Vážení spoluobčania,  prajem Vám 
krásne Vianočné sviatky, príjemného 
Silvestra a šťastný Nový rok 2023.

Vladimír Kocúr
   starosta obce

Vážení spoluobčania,
sú medzníky v živote ľudí, kedy si kladú 
zásadnú otázku – ako ďalej? V osudoch 
obcí sú takéto pomyselné míľniky každé 
štyri roky.  Po zhodnotení skúseností 
nadobudnutých v  samospráve 
a  bilancovaní plánov som sa rozhodla, 
že už nebudem kandidovať na 
pozíciu starostky obce.  Vždy som 
bola pripravená predovšetkým na 
formu seriózneho dialógu, bez lživého 
napádania a  zavádzania. Pri nástupe 
do funkcie starostky pred 16 rokmi 
som mala veľa plánov. Mnohé sa mi 
podarilo uskutočniť. A  mnohé sa mi 
nepodarilo, pretože bremeno nie je len 
na starostovi, ale je na  celom tíme, ktorý 
si občania zvolia, ale mala som pocit, 
že v  poslednom období sme nikdy 
nepracovali ako tím a nie všetci pracovali 
s  úplným záujmom v  prospech obce, 
aby tiahli za jeden povraz, ale pracovali 
občas aj na opačnej strane povrazu, čo 
svedčí o  tom, že niektoré predkladané 
projekty neboli uskutočnené, ako napr. 
výstavba novej bytovky na mieste starej 
bombičkárne   pre 12 rodín a internet 
po obci, na ktoré by obec vynaložila 
len zanedbateľné financie z dôvodu 
zamietnutia väčšiny poslancov.
V  prvom rade mi dovoľte, aby som 
poďakovala všetkým, s  ktorými som 
počas šestnástich rokov spolupracovala, 
odchádzajúcim poslancom Obecného 
zastupiteľstva a aj keď som s  mnohými 
mala na veci často odlišný názor, verím, 
že to nič nezmenilo na vzájomnej úcte 
a  rešpekte,  pracovníkom obecného 
úradu, vedeniu a pracovníkom základnej 
školy, materskej školy a školskej jedálne, 
zamestnancom Domu seniorov na 
čele s  pani riaditeľkou, organizáciám 
pôsobiacim v  obci, pánovi farárovi 
a  všetkým občanom obce Brodské. 
Spoločne sme pracovali pre  rozvoj našej 
obce.

POĎAKOVANIE

Nové medzníky
v živote

Nové vedenie
obce
Stojí na prahu nového volebného obdobia a pred nimi sú štyri roky práce v prospech 
rozvoja našej obce a  jej obyvateľov. Dostali mandát na zastupovanie voličov a  ich 
záujmov a pri jednaní v zastupiteľstve budú prezentovať nielen svoje názory, ale aj 
názory, podnety a aj prípadné sťažnosti svojich voličov. Som presvedčená, že chcú 
posunúť život v Brodskom dopredu v prospech všetkých občanov, a že spoločnými 
silami dokážu naplniť svoje ciele a  predsavzatia a  ubezpečujem Vás, že aj moje 
úsilie v tejto neľahkej práci vždy smerovalo  pre ďalší rozvoj a napredovanie našej 
obce. Čaká ich náročné obdobie, veľa práce a preto im  prajem veľa zdravia, pevné 
nervy, dostatok elánu a tvorivých síl, želám im správne rozhodnutia pre našu obec.

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi ešte raz sa touto cestou Vám všetkým poďakovať za spolu-
prácu. Želám Vám príjemné Vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky 
a spokojnosti, aby ste ich všetci prežili so svojimi rodinami. Prajem Vám 
všetkým Vianoce v príjemnej atmosfére, pokoj v duši, nech nikto z Vás 
nepocíti samotu a smútok. Do nového roka Vám zo srdca prajem veľa zdra-
via, pretože to najviac potrebujeme, prajem Vám veľa šťastia a úspechov.

                                                                                                               Anna Krídlová
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rýchlo zapamätala ako sa povie chlieb“. 
Pamätám si ako moja teta spomínala na 
obdobie v súvislosti s deťmi. Povedala 
vetu, ktorú nechápala ani ona ani ja. 
Keď niekto odišiel, tak zvonili. Podľa 
toho, kto zomrel, zvonil určitý zvon. 
Ľudia sa pýtali medzi sebou, ako to tak 
bývalo a býva. Vtedy dostali odpoveď 
v súvislosti s úmrtím dieťaťa takto. 
Enem maué. Tiež vám nechám čas na 
strávenie tohto krátkeho a absurdného 
výroku. Teraz, pre nás absolútne 
nepochopiteľná situácia, ktorú nechce 
nikto z nás zažiť a ani jeden z nás by sa 
tak nevyjadril. .Z toho môžeme usúdiť, 
že deti to nemali na ružiach ustlané. 
Museli ťažko pracovať a pomáhať rodine 
alebo ju svojim spôsobom odbremeniť. 
Pritom určite zažili veselé a krásne   
okamžiky vo svojom detskom živote. 
 Potom nastala doba, kedy deti začali byť 
budúcnosťou národa a ich postavenie 
sa začalo zlepšovať. Mali svoje práva, ale 
aj povinnosti. V rodinách nebolo toľko 
napätia a neistoty. V súčasnosti sme sa 
nejako zamerali len na práva dieťaťa, 
ale povinnosti nám  akosi  začali unikať. 
Teraz budem možno skákať. Ale je to 
preto, aby som zostručnila   a toľko vás 
nezdržiavala. Pochopila som, že čím 
viacej ideme do histórie, platil zákon 
prírody.   Silnejší vyhrával a fungoval 
prirodzený výber. Deti sa pohybovali 
permanentne v   prírode, pomáhali 
rodičom, boli šťastné, ale aj nešťastné. 
Všetko si prežili na vlastnej koži. Bolelo 
to, ale určite ich to aj učilo byť silnejšími. 
Mali jednoduchú stravu, ale hlad ich 
donútil nevyberať. Museli používať 
zdravý sedliacky rozum a húževnatosť. 
Keď padali, zachytili sa rukami, lozili po 
stromoch, prekonávali dlhé túry bez 
toho, aby tomu hovorili turistika. Moji 
blízki chodili z Adamova do Brodského 
peši do školy. Strýko mi hovoril. Človek 
bol jak gumák,(čiže malý) ale musel ísť a 
hotovo. Zahrali sa s púpavou, drievkom 
a predsa sa rodili vedci, spisovatelia, 
lekári... Bolo by toho viacej. A čo teraz. 
Aký je trend? Deti sa odvezú autom, 
majú krásne šaty, hračky, pestrú stravu   
( až na to, že niekedy upozornia médiá, 
že niečo obsahuje karcinogénne látky) 
majú tablety,   mobily a napriek tomu a 
práve preto sa nevedia skoncentrovať 
na základnú vec, ktorá ich odrazí k 
zdolávaniu náročnejších úloh. Majú 
rozptýlenú pozornosť. Navyše vedome, 
či nevedome ohrozujeme ich morálne 
zmýšľanie videohrami   o zabíjaní. 
Oveľa menej medzi sebou komunikujú. 
Chceli by veliť   celej rodine a pritom sú 
zaťažené týmto postavením. Empatia sa 

Táto téma  sa vám bude zdať na 
predvianočný čas prinajmenšom 
zvláštna. Ale predsa predvianočný čas 
nie je len o pozlátkach, ale aj o spomínaní, 
zamýšľaní sa. A keď dočítate, pochopíte, 
že je na konci želanie a vyznanie. A to 
sa v predvianočný čas   patrí. Prepáčte, 
inak to neviem a ani nechcem. 
Lebo toto je moja výpoveď. Takže 
Toto nie je Instagram 
a nemá z neho ani gram. 
Možno   troška blog, 
čo núti nás spraviť krok 
Teraz sa s vami skúsim túlať históriou. 
Nebudeme sa túlať sami. Budú sa túlať 
s nami deti. Skúsme spolu nazrieť do 
ich života kedysi a dnes. Zistíme ako sa 
menilo postavenie detí. Kedy sa mali, 
majú deti lepšie. To je veľmi relatívny 
pojem. Že? Väčšinou vychádzame z 
biologických potrieb dieťaťa. Keď je   
nachované, v teplúčku, suchúčku, keď 
ho nič nebolí a má pri sebe milujúcich 
ľudí. Je to taký základný model, ktorý 
by sme mohli všetci akceptovať. Ale 
bolo a je to všade a vždy? Samozrejme, 
že nie je. Aj keď sa zaoberáme deťmi, 
ich zdravím, ich právami, rozvíjaním 
ich osobnosti, citovej vyváženosti vždy 
niečo pokrývkáva. Buď je niečoho veľa 
alebo málo. Rozhodne, čo sa radikálne 
zmenilo, je postavenie dieťaťa v rodinách, 
spoločnosti. Nejako sme rozhodili misky 
váh vo výchove a v postavení rodiča 
voči deťom, toho zodpovedného článku 
výchovy. Kedysi, keby sme kreslili rodinu, 
tak by to  vvzeralo takto. Najväčší otec, 
potom mama  a deti. V súčasnosti, keby 
sme mohli vyjadriť hierarchiu rodiny, 
tak by to vyzeralo takto. Najväčšie 
dieťa, v strede a po boku malí rodičia. 
Naozaj. Teraz nechám na vás aby ste si 
spracovali sami v sebe, ako to je u vás, čo 
vás ako prvé napadlo pri tomto popise 
postavenia. Upozorňujem, že veľkosť 
tatka nenaznačuje   nejakého despotu, 
ale zodpovedného, milujúceho živiteľa 
rodiny. Ideme ďalej. Môj dedko, ktorý sa 
narodil v roku 1900, patril tiež k deťom, 
ktoré to nemali v živote ľahké. Spomínam 
si ako rozprával , že ako  desaťročný išiel  
do sveta na skusy do Rakús. Chápete 
to? Desaťročný! Spomínal, ako išiel za 
pasy s Talianom o kabát. Vyhral a kabát 
bol jeho. Evidentne bolo preferované 
pravidlo silnejšieho. Tiež mi prišlo 
na um, že sa dohovoril maďarsky a 
nemecky. Takže. Teraz tiež frčia jazyky, 
ale vtedy sa ich učili tak, že museli a 
tiež ich dotlačila tvrdá doba. Citujem:“ 
Keď si bola hladná, tak si si veľmi 

Milí priatelia

detský aj dospelý, sa obracajú na na širokú 
verejnosť. Trpia veľkým nedostatkom 
členov. Záujem detí o folklór je minimálny, 
nevedia, čo si pod týmto názvom majú 
predstaviť. Iné záujem majú i dobre 
spievajú, ale chýba podpora u rodičov.                                                                                                                                         
         Čo sa týka dospelých záujemcov: 
radi privítame každého, kto má rád 
ľudovú zábavu, piesne a tance, vek nie je 
dôležitý. V  mnohých dedinách a  mestách 
hľadajú materiály z  histórie, aby mali na 
čom založiť folklórny súbor. Majú tam ale 
nadšencov pre folklór. My máme materiál, 
sto rokov zachované tradície a  zvyky. 
Napríklad: adventné a  vianočné, fašanky, 
predveľkonočné a  veľkonočné, dožinky 
a  hody. S  radosťou privítame každého 
záujemcu.

Účinkovanie detského folklórneho súboru 
Brodčánek v tomto kalendárnom roku:
Súbor na začiatku roku zastihla karanténa. 
Aj cez tú prekážku sa v  marci konala 
regionálna súťaž súborov, speváckych 
skupín a  jednotlivcov. Naše deti mali 
pripravené pásmo z  predveľkonočných 
zvykov. Program sa podarilo nacvičiť 
tak dobre, že v  súťaži náš súbor získal 
strieborné pásmo.
Speváckej súťaže sa zúčastnili Viktória 
Marčišovská a  Šimon Hipský. Ich hlásky 
porotu zaujali a navrhli im, aby sa spevu aj 
naďalej venovali. Žiaľ členmi folklórneho 
súboru však nie sú.
Brodčánek ešte vystúpil v Brodskom na 
oslave Dňa matiek, na obecnom jarmoku, 
na dožinkách a na otvorení záhradkárskej 
výstavy. Na malý a  mladý súbor to bol 
slušný úspech.

Folklórna skupina Bročané
Karanténa a  zdravotné problémy  
nedovolili skupine v prvej polovici roku 
účinkovať.
Prvý raz vystúpili až na obecnom jarmoku. 
Do programu zaradili štyri staré dedinské 
tance zo 
Záhoria. Občas ich zaraďujú aj ostatné 
skupiny na Záhorí. Patria k  ním tri tance 
ktoré sa tancujú v  trojici:  Šátečkový, 
Židovka, Hruška. Na každý tanec je výlučne 
len jedna pesnička. Tanec dostal názov 
podľa pesničky. Štvrtý tanec je Šotýš,  ten 
sa tancuje vo dvojici.
Druhé vystúpenie bolo na dožinkách, 
ktoré poriadal pán Ludvik Barkóci. Pred 
početným publikom predviedli, ako sa 
v minulosti ďakovalo za úspešne ukončený 
zber obilia. Patrili k tomu obradové 

Brodčanské folklórne 
súbory

pomaly vytráca a pud sebazáchovy tiež. 
Kedysi deti uhýbali z cesty pred autom 
bez upozornenia. Teraz idú rovno pod 
auto. Keď vidia v tráve pri   chodníku 
niečo maličké, všetky si to všimnú 
a dokážu sa o tom dlho baviť. Keď 
stretnú človeka, nevšimnú si ho. Keď im 
niekto krásne   zamáva, zamávajú až na 
pokyn. Kedysi sme mohli deťom niečo 
ponúknuť, teraz musíme prihliadať na 
možné alergie a pod. Kedysi, keď spadli 
farbičky, deti sa išli pretrhnúť, aby ich 
podali. Teraz sa väčšinou zasmejú a 
to je všetko. Samozrejme nie všetci. 
Ale celkový trend je takýto. A teraz 
si poviete. No čo, celý svet sa mení, 
vyvíja. Áno. Ale aj niekam speje.....

Rada by som, aby deti speli do rozprávky, 
kde dobré je ocenené dobrým, kde 
spravodlivosť vyhráva, kde cisár aj keď 
chodí nahý, môžeme mu to kľudne 
povedať, kde nevysychá strom ani   
prameň živej vody, kde dobré slová 
sa nerozplynú ako Malá morská víla a 
kúzelné veci slúžia na dobrú vec. A potom 
by sme sa mohli schovať hoc aj za pec. 
Napriek všetkému, čo ste si prečítali 
o súčasnom trende, ľúbim deti, tak 
ako moje kolegynky ,nevedela by 
som si predstaviť inú prácu, a viem, že 
ony sú na tom podobne. Obdivujem 
detskú dušu, ich fištrón, detský 
humor a želám im za seba i za   všetky 
kolegynky   len všetko dobré. Aby 
boli dobrými ľuďmi, synmi, dcérami. 
Vianočné želanie dospelákom
Želám všetkým, aby ste nestratili 
vieru v dobro, aby vo Vás nezhasol 
plamienok nadšenia, aby ste dokázali   
nalistovať stránku odpustenia, aby   ste 
našli strom bezpečia , ktorý je košatý 
a chráni od dažďa, pálivého slnka a je 
vám pod ním dobre, aby ste   pocítili 
teplo dlane. Aby ste boli radi na svete 
a každý deň ste spravili niečo pekné 
pre niekoho, ale vlastne pre seba. 
Ďakujem pekne. Krásnu, 
naplňujúcu, štvrtú adventnú nedeľu, 
vianočné sviatky, krásny život.
   
                                                    Viera Gajdová

Vianočné želanie 
deťom

pesničky, ďakovná reč a  odovzdanie 
dožinkového venca gazdovi.                                                                                                                

                                        M. Antálková

Vyvrcholením záhradkárskej sezóny býva každý rok jesenný zber úrody. Záhrad-
kári potom najkrajšie plody prinesú na výstavu. V septembri vystavovalo 18 vysta-
vovateľov. Bolo prinesených 205 druhov ovocia, zeleniny a  kvetov. Z toho bolo 
58 druhov jabĺk, 9 druhov hrušiek, 73 výpestkov zeleniny. Záhradkári priniesli aj 
niekoľko menej pestovaných druhuv ako sú dule, broskyne, hrozno, figy, kurkumu, 
rýmovník. Návštevníci si ch postupne pozreli, pochválili a  ohodnotili. Nakoľko 
bývajú všetky vystavené plody veľmi pekné, ohodnotiť a vybrať tie najkrajšie býva 
veľmi ťažké.

V tomto roku bolo takéto vyhodnotenie:
Jablka: 1. miesto, odroda TOPAS        pestovateľ   Dušan Hladík
            2. miesto  odroda  IDARED     pestovateľ   Anton Čulen
            3. miesto  odroda  SPARTAN  pestovateľ   Zdenek Veselský

Hrušky:1.miesto   odroda BOSCOVA FLAŠA  pestovateľ  Zdenek Veselský
             2.miesto   odroda LUKASOVA             pestovateľ  Helena Kuklišová
             3.miesto   odroda  KONFERENCIA      pestovateľ  Marcela Antálková

Zelenina:  1.miesto  odroda    PAŠTRNÁK            pestovateľ  Jozef Štvrtecký
                 2.miesto  odroda    ČERVENÁ REPA   pestovateľ  Ing. Jozef Zajiček
                 3.miesto  odroda    PAPRIKA                pestovateľ  Tibor Stachovič 
Najkrajšie ovocie na výstave bola hruška BOSCOVA FLAŠA pestovateľ: Ing. Jozef 
Zajíček.
Výstavu obohatili kreácie z kvetov živých, sušených, lesných plodov a byliniek.
Ocenenými autorkami boli pani  Hanka Knapová,   Sen.
                                         pani   Zuzka Hesková   Jeseň
                                         pani   Dana Pavelková  Lesné plody.
                                         pani   Danka Knapová  georgíny
Na výstave zaujali práce žiakov ZŠ pod názvom Pohľad do záhrady. Námetom boli  
práce v záhradkách, ovocie, zelenina, stromy. Najmladší záhradkár Adamko Jaku-
bec aj tento rok vystavoval svoju zeleninu a ovocie.

Regionálnej výstavy sa zúčastnilo osem našich občanov: Ing. K.Lánik, H.Kuklišová, 
J. Ščepka, Ing. J.Zajíček, D.Hladík, Z.Veselský, Mgr. M.Krídl, A.Jakubec. 
Ďakujeme všetkým účastníkom aj návštevníkom za ich záujem a prajeme do ďal-
šieho roku veľa zdravia a úspechov v záhradách.

Výstava ovocia, 
zeleniny a kvetov

Výbor SZZ
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Vážení spoluobčania, už je tuná zasa adventný čas a koniec roka. Je treba bilancovať čo sa z našich plánov na tento rok podarilo 
zrealizovať a čo nie. Tak ako pred koronou, i  tento rok sme začali v  januári rozšírenou výborovou schôdzou za účasti členiek 
výboru a  desiatkárok. Určili sme si na nej predbežný plán akcií a  podujatí na celý rok 2022. V  marci sa uskutočnila výročná 
členská schôdza pri príležitosti MDŽ. Taktiež som sa zúčastnila okresnej schôdze ÚŽS v Holíči. V júni sme odovzdali malé darčeky 
deťom MŠ, ktoré končili dochádzku a od septembra ich čakala škola. Darčeky sme mohli po dvoch rokoch odovzdať osobne. 
Naše členky sa tiež aktívne zapojili na jarmoku do športových hier, ktoré sme prichystali deťom pre potešenie a zábavu. Každé 
dieťa, ktoré sa zúčastnilo na športových hrách, obdržalo sladkosť. Myslím, že sa akcia vydarila a deti boli spokojné. V júni sme 
usporiadali výlet na mohylu Štefánika, do múzea a rodného domu Štefánika v Košariskách a na Čachtický hrad. Počasie nám 
prialo a výlet sa vydaril. V septembri sme záhradkárom vypomohli na výstave ovocia, zeleniny a kvetín. Vďaka patrí všetkým, ktorí 
sa výstavy zúčastnili a priniesli kvety a kvetinové kreácie. Na výstavu prispeli pani Hesková, Trčková, Knapová Hana, Knapová 
Daniela, Čepková Jana a  taktiež ostatné šikovné ženy našej obce. V  novembri, na Svätomartinskom jarmoku v  Holíči, sme 
spoločne i s ostatnými organizáciami okresu, ponúkali na predaj zákusky, ktoré upiekli pani Ralbovská Anna, Suchovská Viera, 
Sekerešová Elena a Pavlíková Simona. Akcia bola úspešná a vydarila sa. Taktiež sme sa zúčastnili na Sladkej nedeli v Gbeloch. 
Zákusky piekla pani Ralbovská Anna a Pavlíková Simona. Táto akcia sa taktiež vydarila. V decembri, po dvoch rokoch, sa opätovne 
uskutoční posedenie pri vianočnom stromčeku pre občanov našej obce nad 70 rokov. Na tejto akcii bude i výstava vianočných 
dekorácií a adventných vencov. Touto cestou chcem poďakovať všetkým aktívnym členkám našej organizácie, najmä členkám 
výboru a taktiež teraz už bývalej starostke obce pani Krídlovej Anne, ktorá nám vždy vyšla v ústrety. Všetkým občanom obce 
v mene celého výboru želám príjemné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov. V novom roku veľa zdravia, šťastia, spokojnosti 
a rodinnej pohody. 
                                   

Únia žien Slovenka – organizácia Brodské

Opäť je pred nami koniec roka a aj keď 
my v  škole máme trochu odlišný rok 
a Silvester v júni,  je čas bilancovať. Celá 
naša škola prežila v tomto roku veľa 
pekného. Každý sme boli iný, ale cieľ 
sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo 
najúspešnejšie, s dobrými známkami, 
dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať 
nové vedomosti a zažiť mnoho zážitkov. 
Za svoju prácu bolo 7 žiakov ocenených 
pochvalou od riaditeľa školy a  za svoje 
úspechy boli i odmenení. Boli to títo žiaci: 
Christián Drahoš, Viktória Marčišovská, 
Natália Forrová, Oliver Štepanovský, 
Samuel Dujsík, Alexandra Marchfeld 
a  Simona Emrichová. Ďalších 7 žiakov 
bolo odmenených za súťaž o najstaršiu 
knihu usporiadanú našou školskou 
knižnicou: Miloš Pelikán, Alica Antálková, 
Beata Poláková, Anabela Štvrtecká, 
Tadeáš Trčka, Adriana Vrátilová a Ondrej 
Vrátil. Žiačkou školského roka 2021/2022 
sa stala Viktória Marčišovská. V školskom 
roku 2021/2022 navštevovalo našu 
školu 181 žiakov v 9 triedach. Šiesti žiaci 
boli evidovaní ako žiaci so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. 
V  školskom klube boli 2 oddelenia 
a priemerný počet stravníkov v zariadení 
školského stravovania bol 60. Školskú 
dochádzku absolvovalo 24 žiakov 
a všetci boli zaradení na školy II. cyklu.

Opäť je pred nami koniec roka a aj keď 
my v  škole máme trochu odlišný rok 
a Silvester v júni,  je čas bilancovať. Celá 
naša škola prežila v tomto roku veľa 
pekného. Každý sme boli iný, ale cieľ 
sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo 
najúspešnejšie, s dobrými známkami, 

Základná škola, 
Školská 281, 
Brodské

dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať 
nové vedomosti a zažiť mnoho zážitkov. 
Za svoju prácu bolo 7 žiakov ocenených 
pochvalou od riaditeľa školy a  za svoje 
úspechy boli i odmenení. Boli to títo žiaci: 
Christián Drahoš, Viktória Marčišovská, 
Natália Forrová, Oliver Štepanovský, 
Samuel Dujsík, Alexandra Marchfeld 
a  Simona Emrichová. Ďalších 7 žiakov 
bolo odmenených za súťaž o najstaršiu 
knihu usporiadanú našou školskou 
knižnicou: Miloš Pelikán, Alica Antálková, 
Beata Poláková, Anabela Štvrtecká, 
Tadeáš Trčka, Adriana Vrátilová a Ondrej 
Vrátil. Žiačkou školského roka 2021/2022 
sa stala Viktória Marčišovská. V školskom 
roku 2021/2022 navštevovalo našu 
školu 181 žiakov v 9 triedach. Šiesti žiaci 
boli evidovaní ako žiaci so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. 
V  školskom klube boli 2 oddelenia 
a priemerný počet stravníkov v zariadení 
školského stravovania bol 60. Školskú 
dochádzku absolvovalo 24 žiakov 
a všetci boli zaradení na školy II. cyklu.

V  školskom roku sme dosiahli aj 
úspechy v  predmetových olympiádach 
a  postupových súťažiach – Skalická 
poviedka, Pytagoriáda, Hurbanov 
pamätník a výtvarné súťaže Farby jesene 
a  Zvieratko, ktoré mám rád. Okrem 
toho sme sa bez umiestnenia zúčastnili 

i mnohých ďalších súťaží.
Škola zorganizovala alebo sa zúčastnila 
množstva akcií -  Európsky týždeň 
mobility, 
Európsky deň jazykov, Mesiac úcty 
k  starším, Svetový deň potravy, 
Záložka do knihy spája školy, Výstava 
k   Medzinárodnému dňu školských 
knižníc, Halloween, Finančná 
gramotnosť, Deň vojnových veteránov, 
Mikuláš, Deň počítačovej bezpečnosti, 
Kybernetická bezpečnosť, Vianočné 
pohľadnice, Svetový deň vody, Svetový 
deň Downovho syndrómu, Marec 
– mesiac knihy, Jarné upratovanie, 
Autorské čítanie - Ada Žigová, Zápis detí 
do 1. ročníka, Výstava starých hračiek, 
Regionálna výchova a  tradičná ľudová 
kultúra, Deň matiek, Deň detí, Zážitkové 
vyučovanie v  lese, Lesná pedagogika, 
Vyučovanie s  Políciou SR, Exkurzie „Po 
stopách štúrovcov“, Aurélium Bratislava, 
výlety ZOO Bratislava, Zlatnícka dolina, 
Tatry, Podolie, Čachtický hrad, Trenčín, 
Driny a Smolenický zámok, Pohybom za 
zdravím – cyklistika Adamov, Jazdecká 
polícia v  škole, Multikultúrna výchova 
a organizovali sme zbierky Deň narcisov 
a Biela pastelka. 

Pokračovanie na str. 8

 Polčinová Ludmila
                         predsedkyňa ÚŽS
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Dokončenie zo str. 7

Momentálne ukončujeme grantový 
projekt „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.
Škola bola zapojená do projektu Školské 
ovocie a  v  škole pribudol i  mliečny 
automat Brejky. Veľké množstvo malých 
projektov bolo odprezentovaných i 
v rámci vyučovacích hodín. 

Materiálno-technické podmienky – 
v  uplynulom školskom roku prebehla 
dvakrát oprava kotlov a  iné drobné 
opravy, zakúpené boli jednomiestne 
lavice pre celý 1. stupeň, nové tabule do 
náučného chodníka, drevený altánok, 
sieťky proti hmyzu na okná. Bola 
prevedená rekonštrukcia osvetlenia 
v telocvični, vymaľovanie hornej chodby 
a  schodiska, položená nová podlaha 
v  zborovni, vybudovaný nový chodník 
popri škole do školského klubu detí, 
upravený a  vybetónovaný bol priestor 
pred kotolňou a  zásluhou Rady školy 
bol zabezpečený mliečny automat. 
Informácie o  škole sú pravidelne 
aktualizované i  na našej webovej 
stránke.

Za spoluprácu v  uplynulom školskom 
roku ďakujeme zriaďovateľovi školy – 
obci Brodské, Rade školy, Združeniu 
rodičov školy a  ostatným organizáciám 
v obci.
                              Mgr. Lýdia Hesková  
                                               riaditeľka                                                      

Opäť je tu koniec roka a  nastáva čas 
bilancovania. V  našom zariadení 
nachádza svoj domov 18 klientov, 9 
s  trvalým pobytom v  Brodskom a  9 
z okolitých obcí. Priemerný vek je 81,8 . 
 Tento rok sme oslávili už 15. 
výročie nášho založenia. Počas tohto 
obdobia sme zažili veľa životných 
príbehov  - veselých i smutných. 
Často sa zamýšľame -Čo je 15 rokov 
života? Pre mladého človeka stojaceho 
na prahu dospelosti, je tento vek 
sprevádzaný búrkou emócií, ale prináša 
i  nové nádeje, plány, odvahu a  zmenu. 
Menili by sme????
Pre náš Dom seniorov Brodské  15 rokov 
života je  história skúseností. 
Túto históriu tvoria naši klienti- ktorí 
zverujú svoje osudy do našich rúk,  naši 
zamestnanci, ktorí okrem náročnej 
práce  v nej každodenne nechávajú   aj 
kus svojho srdca, ale aj VY všetci ostatní  
predstavitelia verejného, duchovného 
života i  bežní občania, ktorí k  nám 
prechovávate sympatie, dokážete oceniť 
naše úsilie a význam. 
Aj naša organizácia je súčasťou  kolobehu 
života, raz sa nám darí viac, raz menej, 
ale vedomie že máme okolo seba ľudí, 
spoľahlivých, silných a  ústretových 
nám pomáha ľahšie zdolať i  nezdary, 
ľahšie sa  prispôsobiť novým trendom 
a požiadavkám doby. 
Spoločne sme teda vytvorili 15 ročné  
jubileum príbehov, ktoré každý deň 
dokazuje, že sme užitoční, že sme 
potrební, že sme tu pre tých, ktorí 
hľadajú pomoc. 
Počas 15 ročného  obdobia   sme 
načerpali  nové skúsenosti, poznatky, 
námety. Od nich sa určite odvíjajú aj 
naše nové ciele a vízie, ktorými chceme 
odborne  a kvalitne napĺňať  požiadavky 
našich prijímateľov resp. ich rodinných 
príslušníkov .Nie je to  ale jednoduché. 
Základom je odborný a spoľahlivý tím, 
ktorý je realizátorom a tvorcom rodinnej 
atmosféry a pohody .
Ani tento rok sme nezaháľali. Už od 
začiatku roka sa poriadali rôzne akcie 
na spestrenie voľného času. Hneď ako 

sa oteplilo sme urobili jarnú brigádu. 
Každý, kto mohol, chcel byť nápomocný, 
aby náš areál vyzeral pekne. Veď takmer 
všetok čas pri peknom počasí trávime 
vonku pod altánkom.
 Veľkonočné sviatky sa niesli 
v duchu pripravovania výzdoby, pletenia 
korbáčov . Na Veľkonočný pondelok 
sa už všetci chlapi tešili na šibačku. Ani 
jedna žena neostala nevyšibaná.
 Tradične sme privítali leto 
grilovačkou . Vôňa grilovaného mäsa 
vylákala všetkých. 
 Počas leta sme sa s  okolitými 
zariadenia navštevovali pomenej.
 Ani sme sa nenazdali a  už tu 
bola jeseň. Klienti si začali pripravovať 
program k  15. výročiu. Všetci chceli 
niečím prispieť, či básňou, či piesňou.  
Dokonca si pripravili bábkové divadlo 
„Červená čiapočka “. Chceli ostatným 
ukázať, že aj keď už majú svoje roky, 
ešte stále  sú schopní . Toto divadlo 
malo úspech. V októbri sme sa zúčastnili 
osláv  Úcty k  starším v  KD. Každoročne 
k Sviatku všetkých svätých prichádzame 
s  našimi klientami na cintorín 
a  pripomíname si pamiatku našich 
zosnulých klientrov a  taktiež rodinných 
príslušníkov. V  decembri sa naši klienti 
potešili výstavkou vianočných dekorácií. 
 K  naplneniu duchovných 
potrieb prispievajú spoločné modlitby, 
pobožnosti a sväté omše konané priamo 
v zariadení.
 Blížia sa Vianoce a  vianočná 
atmosféra vládne už aj u  nás.  Zavítal 
k  nám Mikuláš aj s  anjelom a  čertom. 
Klienti sa na nich už veľmi tešili, 
zaspievali si  zarecitovali. Pri počúvaní 
a spievaní kolied začali s  vianočnou  
výzdobou, ozdobovali stromček  a  piekli 
medovníky. Vôňa ihličia  a  pečenia sa 
rozniesla po celom zariadení. 
 Okrem osláv  sviatkov, 
narodenín klientov nám často vypĺňajú 
voľné chvíle aj príležitostné kultúrne 
akcie ako vystúpenia detí z MŠ.
 Sústavnou aktivitou sa snažíme 
predchádzať pocitom nepotrebnosti 
a  osamelosti a  vniesť do života našich 
klientov pokoj. Snažíme sa podávať 
pomocnú ruku v  ich ťažkých chvíľach, 
najmä keď potrebujú pomôcť s tým, čo 
donedávna zvládali sami.
 K našej práci patrí aj smrť. Prišli 
sme na tento svet nielen preto, aby 
sme tu žili, ale aby sme tu aj pokojne 
a  dôstojne zomreli. Naraz si všetci 
uvedomíme, že sme prišli o niekoho, kto 
navždy ostane v našich srdciach. Zistíme, 
že smrť je stále na blízku. Preto žijeme 
čo najlepšie, pomáhajme si, bavme sa 

a majme sa navzájom radi. Tento rok nás 
v zariadení opustili 4 klienti.

Šedivý Stanislav z Brodského
Patáková Libuša z Holíča
Paulíková Anna z Tomášova
Malášek Ján z Malaciek

Touto cestou chcem poďakovať za 
finančné príspevky a  nefinančnú 
pomoc všetkým sympatizantom 
a prispievateľom 2% z daní FO a PO, ktoré 
slúžia ku skvalitneniu poskytovaných 
sociálnych služieb. 
Veľká vďaka patrí  našim klientom, ako 
aj personálu, ktorí túto úlohu výborne 
zvládajú a  vytvárajú tak príjemnú 
atmosféru v zariadení.

Prajem Vám všetkým príjemné prežitie 
Vianočných sviatkov a 
šťastný Nový rok 2023.
     
    Mgr. Reháková Adriana

Dom seniorov  
Brodské n.o.

Do Materskej školy je zapísaných 54 
detí.  Deň mlieka sme mali zameraný 
na zdravú výživu, čo všetko sa z mlieka 
vyrába. Deti aj pani učiteľky prišli 
v  ten deň v  bielom a  vyrobili si projekt 
z obalov mliečnych výrobkov. Naše deti 
mali možnosť vidieť požiarnu stanicu 
z blízka vďaka ochotným hasičom, ktorí 
im umožnili nasadnúť do požiarneho 
auta, vypočuť si zvuk „húkačky“ 
a  nakoniec vidieť hasenie vodným 
delom. Pri príležitosti profesií nám prišli 
do MŠ aj pani kvetinárka a  kaderníčka, 
ktoré deťom priblížili ich prácu. Vďaka 
rodine Pelikánovej sme mohli s  deťmi 
sledovať a  zapájať sa do sadenia 
stromčeka v  areály MŠ. Bol to zážitok 
nie len pre pani učiteľky ale aj pre deti, 
nakoľko stromček bude rásť aj pre ďalšie 
generácie. V  spolupráci s  rodičovským 
združení sme organizovali Deň rodiny 
a  školy, kde si deti so svojimi rodičmi 
vyrábali rôzne výtvory z  prírodného 
materiálu. Následne z  ich výtvorov 
urobili výstavku. Kuchárky sa postarali 
o  ochutnávku nátierok, ktoré deti 
v MŠ jedia  a rodičia priniesli napečené 
dobroty. V  ten istý deň sme sa zabavili 
pri príležitosti Halloweenskej párty. 
Deti prišli v  kostýmoch a  pani učiteľky 
tiež. Svoju detskú fantáziu a poznatky si 
naši škôlkari zdokonalili pri príležitosti 
návštevy „Planetária“. Našu Materskú 
školu neobišiel ani Mikuláš s  čertom 
a  anjelom,  ktorý deťom priniesol 
sladké balíčky. Teraz sa už pripravujeme 
na pečenie medovníkov a  vianočné 
vystúpenie, s  ktorým deti otvoria 
Vianočné trhy organizované Turistickým 
krúžkom v Brodskom. Na záver vedenie 
Materskej školy praje všetkým pokojná 
prežitie vianočných sviatkov a  šťastný 
Nový rok 2023. 
   Katarína Hesková
                                          riaditeľka MŠ

Dovoľte mi úvodom tohto článku 
pozdraviť všetkých občanov obce 
Brodské. Náš zbor funguje od roku 1924 
čo znamená že v  roku 2024 nás čaká 
100 rokov od založenia Dobrovoľného 
hasičského zboru v Brodskom.
DHZ Brodské má k  dnešnému dňu 67 
členov. Naša organizácia sa zameriava 
hlavne na represívnu činnosť a  to je 
boj s  požiarmi a  prírodnými javmi, 
ktoré môžu zapríčiniť ujmu na zdravý, 
živote a majetku občanov. Naši členovia 
sa zúčastňovali pri pomoci počas 
migračnej krízy a  tak isto pomáhali pri 
testovaniach na ochorenie Covid 19.
Za rok 2022 sme mali 7 výjazdov hlásených 
z operačného strediska IZS Trnava. Mali 
sme i  množstvo technických výjazdov 
hlásených v  rámci obce. Disponujeme 
ako zbor tromi výjazdovými vozidlami, 
protipovodňovým vozíkom a  dobrou 
vybavenosťou OOPP.
Snažíme sa udržovať našu 
akcieschopnosť v  stave aby sme vždy 
boli pripravený pomôcť našim občanom.
Každý rok vyhodnocujeme naše výjazdy 
a  na základe toho sa rozhodujeme 
na čo využijeme dotácie, ktoré 
v  rámci plošného rozmiestnenia 
síl a  prostriedkov SR žiadame od 
Ministerstva vnútra. Okrem represívnej 
činnosti vykonáva náš zbor aj asistenčné 
služby v  rámci obce. Ako príklad 
môžem uviesť pomoc pri zabezpečení 
križovatiek pri udalostiach, ktoré sa 
v  obci konajú (jarmok, lampiónový 
pochod, Mikuláš, stavanie Máje a pod. )

Poďakovanie

Materská škola

DHZ obce Brodské
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Takisto požiarne hliadky pri rôznych 
podujatiach, ktoré sa v  obci konajú. 
Plánované akcie na rok 2022 sme 
bohužiaľ v rámci Covidových obmedzení 
museli zrušiť. Pevne veríme že rok 2023 
bude na organizovanie akcií pre nás 
úspešnejší. Po minulé roky sme mali 
dobrú členskú základňu detí, ktoré nám 
postupne dorástli do dorasteneckého 
veku. Určite by sme uvítali nástupcov 
našich už odchovaných „Plameniakov“. 
Po minulé roky fungoval na základnej 
škole krúžok mladých hasičov a v tomto 
by sme radi pokračovali. 
V roku 2023 by sme chceli zorganizovať 
Deň detí, Súťaž dospelých hasičov 
v  Požiarnom útoku (Záhorácky pohár) 
a podobne.
Na záver by som chcel poďakovať 
bývalej pani starostke Anne Krídlovej 
za výbornú spoluprácu po minulé roky. 
Samozrejme sa tešíme na spoluprácu 
s novým starostom pánom Kocúrom. Tak 
isto mi dovoľte v mene našej organizácie 
zaželať všetkým obyvateľom Obce 
Brodské príjemné prežitie vianočných 
sviatkov v  kruhu rodiny a  blízkych. 
Prajem Vám všetko dobré do nového 
roka 2023, hlavne šťastie zdravie a nech 
nás krízové situácie obchádzajú. 
S pozdravom veliteľ DHZ Brodské 
               
                     Turček Juraj

Milí čitatelia, chceli by sme vás 
oboznámiť s  aktivitami za rok 2022. 
Na začiatku roka, keď bolo umožnené 
znova začať športovať, začala u nás 
príprava mládeže TJ Baník Brodské, 
s ktorou doteraz spolupracujeme. 
Tento rok bolo hlavnou prioritou 
vzdelávanie nás, ale aj našich členov. Ako 
prvý sa začiatkom februára uskutočnil 
na našom športovisku seminár Správna 
aktivácia stredu tela (DNS core), pod 
vedením pána M. Urbanovského. 
Dlho sme nezaháľali a  už v  polovici 
marca sme absolvovali s  našimi deťmi 
meranie FMS testing v Trnave. Meranie 
a  tréning prebehol pod vedením Niny 
Ladvenicovej, ktorá je dlhoročnou 
reprezentantkou Slovenska vo 
vzpieraní a crossfite. Deti boli testované 
a  bodované za výkony, ktoré sa týkali 
koordinácie pohybu a mobility. 
Počas jarných mesiacov prebiehali 
hlavne tréningy. Našou každoročnou 
prioritnou akciou je športový deň, 

ktorý býva spojený s  MDD. Pre deti 
bolo pripravených viacero aktivít, 
napr. prekážková dráha, atletické 
disciplíny, nafukovací hrad, maľovanie 
na tvár. Dominantou tejto akcie bol 
workshop pani Šárky Veselej, ktorá 
deťom predstavila svoje balančné 
dosky. Deti mali možnosť si dosky 
vyskúšať. K  dispozícii bol menší bufet 
s  občerstvením. Deň prebehol podľa 
našich očakávaní, vyšlo krásne počasie 
a za hojnú účasť všetkým ďakujeme. 
V  letných mesiacoch bol režim voľnejší, 
všetci sme si užívali letného počasia 
a dali pauzu od pravidelných tréningov. 
Sústredili sme sa hlavne na rekonštrukciu 
priestorov športoviska a vybudovali sa 
nové sprchy. Od vedenia obce na našu 
žiadosť bola schválená dotácia, vďaka 
ktorej sme mohli objednať klimatizáciu 
čo uľahčilo chod našich tréningov. 
Týmto sa chceme poďakovať poslancom 
a pani starostke.
Poslednou aktivitou tohto roka bol 
ďalší seminár na tému Chrbát, ktorý 
taktiež prebehol pod vedením M. 
Urbanovského. Všetkým naším členom 
prajeme veľa zdravia.

              S pozdravom, A. Michalovský 
 

Športový klub CF 
90885

Rok 2022 bol pre TJ Baník plný zmien a 
prekvapení. Na jar sme posilnili náš tím 
o nových futbalistov z  Brazílie. Jarnú 
sezónu sme hrali 5.ligu juh a túto sme 
so cťou dohrali. Naši noví futbalisti 
medzi domácich hráčov dobre zapadli 
a udomácnili sa. Kvôli organizačným 
zmenám sa naše A mužstvo dostalo do 
6.ligy západ, čím sme klesli o jednu súťaž, 
ale na druhú stranu sme nemuseli tak 
ďaleko cestovať. I na jeseň sme privítali 
ďalších hráčov z  Brazílie. Momentálne 
sa nachádzame na 8. mieste v  tabuľke. 
Čo sa týka roku 2023 by sme chceli 
súťaž dohrať, čo najlepšie a umiestniť 
sa medzi prvými v tabuľke. Lebo si 
myslím, že to môžeme spoločným 
úsilím dokázať. Príjemným prekvapením 
tohoto roku boli naši najmladší žiaci. 
Našich zverencov sme rozdelili do dvoch 
mužstiev a to na U9 a U11. V našom tíme 
sme privítali aj ďalších dvoch trénerov a 
to A. Michalovského a M. Stiffnera. Vďaka 
nim sme sa mohli deťom naplno venovať 
a naše tréningy plnohodnotne viesť. Čo 
sa následne odrazilo aj vo výsledkoch, 
kde naše deti prekvapili a umiestnili sa 
na uspokojivých miestach. V  roku 2022 
sa podarilo aj zveľadiť areál TJ Baník. S 
pomocou obecného úradu sa postavil 
plot a zrekonštruovala sa tribúna. 
Ďakujem trénerom, hráčom, fanúšikom 
a všetkým, ktorí sú nápomocní pri 
fungovaní nášho klubu. Na záver by som 
chcel popriať krásne vianočné sviatky, 
hlavne veľa zdravia v novom roku 2023.
S pozdravom Ludvik Barkoci

Možno si niektorý pamätajú iný si 
spomínajú a ostatným, ktorý nepoznajú 
históriu rybárov v Brodskom, si prečítajú 
ako a za akých okolností vznikla, na 
pomery Slovenského Rybárskeho Zväzu 
v malej dedine organizácia MO SRZ 
Brodské. V minulosti rybárske revíre 
Brodské patrili pod organizáciu MO SRZ 
Kúty. O naše vody sa však starali len 
minimálne. Tento skoro žiadny záujem 
sa ale nepáčil zopár Brodčanským 
nadšencom a preto začali konať v záujme 
našich vôd a snažili sa o odtrhnutie od 
Kútov. To sa podarilo v roku 1999. A 
v roku 2000 sme boli pričlenený ako 
samostatná organizačná jednotka k 
MO SRZ Holíč. Na to aby sme mohli byť 
úplne samostatný bola podmienka mať 
aspoň 350 členov. To sa podarilo v roku 
2002, kedy ako nová organizácia sme 
mali 352 členov. Najväčšie zásluhy o to 
aby MO SRZ Brodské vzniklo mali a majú 
Drahoslav Rusnák, Pavol Kukliš, Roman 
Pavlík, Ludvik Barkóci, Bohumil Hnát, 
Jozef Antálek a iný. MO SRZ Brodské, to 
nieje len že idem na ryby, aby sme mali 
plné mrazničky!!!
Naším poslaním ako zväzu je podpora 
prirodzene chovaných rýb a cielené 
hospodárenie na revíroch s optimálnym 
využitím prírodného bohatstva vôd na 
zachovanie pôvodného genofondu rýb 
a iných vodných živočíchov. Ďalej je to 
ochrana prírody a životného prostredia 
a to nielen na úseku rybárstva. Ochrana 
a presadzovanie oprávnených záujmov 
našich členov pri výkone rybárskeho 
práva. Len pre vysvetlenie, rybárske 
právo a jeho výkon stanovuje Zákon o 
rybárstve č. 216 z roku 2018, ten hovorí, 
že je to OPRÁVNENIE CHRÁNIŤ, CHOVAŤ 
A LOVIŤ RYBY. Poradie použitých slov 
nieje náhodné. Na výkon rybárskeho 
práva sme oprávnený v nevyhnutnej 
miere užívať príbrežné pozemky. Toto 

sa vykonáva a presadzuje od založenia 
organizácie v Brodskom. V tomto duchu 
budeme naše vody chrániť a zveľaďovať, 
aby sme ich v budúcnosti mohli odovzdať 
naším deťom v ešte lepšom stave ako sú 
teraz. Aj preto od budúceho školského 
roku sa bude znova otvárať rybársky 
krúžok, aby budúca generácia vedela že 
aj pri vode platia zákony a pravidlá a aby 
ich poznali už ako malé deti. V roku 2023 
opäť budeme organizovať rybárske 
preteky pred otvorením sezóny (druhá 
sobota májová), pri príležitosti MDD, 
to budú detské rybárske preteky a pre 
fanúšikov dravých rýb aj nočné preteky 
na dravca. Na začiatku roka sa budú 
uskutočňovať brigády pri ktorých sa 
budú čistiť vody a príbrežné pozemky. 
Na týchto brigádach radi privítame 
aj nerybárov. Budeme organizovať aj 
brigádu, ktorá bude v širšom okolí vôd 
a v rámci katastra obce Brodské, kde by 
sme chceli privítať širšiu verejnosť.
V tomto roku bola na sociálnej sieti 
Facebook založená stránka MO 
SRZ Brodské, na ktorej sú aktuálne 
informácie. Ešte v tomto roku tam 
nájdete plán všetkých plánovaných akcií, 
brigád a iných aktivít, ktoré plánujeme v 
roku 2023 uskutočniť. Chceme sa viac 
zapájať do diania v Brodskom a chceme 
aj viac spolupracovať s obecným 
úradom a inými organizáciami, ktoré 
majú v Brodskom zastúpenie. Prajem 
Vám všetkým, aby ste sa dobre cítili 
pri prechádzkach v okolí našich 
revírov a rybárom pekné úlovky a veľa 
nezabudnuteľných zážitkov pri vode a v 
prírode.
Všetkým spoluobčanom želáme veselé 
Vianoce a šťastný nový rok.

   Petrov zdar
      MO SRZ Brodské

V tomto predvianočnom čase je potrebné 
informovať našich  spoluobčanov o 
aktivitách Jednoty dôchodcov Brodské.
Začiatok roka 2022 bol poznamenaný 
COVIDOM a bolo to ťažké, nakoľko 
sme stratili i viacerých našich členov. 
Dôstojne sme sa s nimi rozlúčili a 
spomíname. Keď už sa situácia trocha 
upokojila začali sme sa stretávať v klube 
a poriadať akcie. 
Pripomenuli sme si Fašiangy, MDŽ a 
uskutočnili sme besedu s knihovníčkou. 
Pomaly sme zapájali do aktivít. 
Zorganizovali sme zájazd na výstavu 
kvetín do Kroměríža. Navštívili sme 
obľúbenú hospodu v Lanžhote u 
Osičkov, kde hrali Skaličané. Výročná 
členská schôdza sa konala 24.4.2022, 
kde prebehli zmeny členov výboru. 
Zúčastnilo sa 91 členov z počtu 337. 
Privítali sme hosťa predsedu OO-JDS 
p. Ľubomíra Bolla a starostku p.Annu 
Krídlovú. Na VČS zahrala cimbálová 
muzika Kamarádzi. V máji sme 
poďakovali manželom Slováčkovým, 
ktorí odchádzali do nového bydliska 
Olomouca. Prebehla i prednáška o 
bylinkách, ktorú viedol Ing. Steinbauer 
a členky si zakúpili rôzne bylinky z jeho 
ponuky. V auguste už ako tradične 
uskutočnil sa 7.ročník vo varení gulášu. 
Zúčastnilo sa 5 družstiev. Pre dobrú 
náladu hrala dychovka z Lanžhota. 
Pekné počasie nás vylákali do 
termálnych kúpeľov do Dunajskej Stredy 
a tiež do Mederu. V júni sme usporiadali 
„Športový deň“ pre deti rôznych 
vekových kategórií v piatich disciplínach. 
Veľmi úspešná bola akcia „Retro“kde 
členky pripravili módnu prehliadku. Dňa 
11.11.2022 sme si uctili pamiatku našich 
padlých hrdinov pri pomníku padlých. 
Tak ako každoročne sa varila Mikulášska 
kapustnica. Prichystali sa mikulášske 
balíčky pre imobilných členov, ktoré im 
naše desiatkárky priniesli domov. Rok 

TJ Baník Brodské MO SRZ Brodské – 
história, poslanie a 
budúcnosť

Aktivity jednoty 
dôchodcov
Brodské
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2022 bol náročný, ale zvládli sme to. Na záver 
by som chcela v mene všetkých poďakovať 
našej predsedníčke za jej obetavosť, nakoľko 
aj počas chorôb, ktoré ju prenasledovali stále 
pracovala. Prajeme jej veľa zdravia. Na záver 
chcem poďakovať všetkým členom výboru a 
dôverníčkam. Milí spoluobčania želáme Vám 
krásne prežitie Vianočných sviatkov a  veľa 
zdravia v Novom roku 2023.
                           
                                        Ľubica Kopčárová

V Košiciach sa 13.10.2022 konala súťaž v speve ľudových piesní Cena Janky Guzovej 
2022. Speváčka LH Kamarádzi Kristína Hačundová sa predstavila s piesňami 
zo Záhoria – „Starej mamke umrel cigáň“, „Zdálo sa mi včéra ze sna“ a získala v 
tejto súťaži Cenu nádeje. Spevácku súťaž organizuje RTVS a pripomína pamiatku 
vynikajúcej speváčky slovenských ľudových piesní a rozhlasovej redaktorky v 
rokoch 1949 -1952. Jej garantkou je dcéra Janky Guzovej, pani Želmíra Becková, 
ktorá žije v New Yorku. 
Kristína Hačundová sa spolu s ďalšími dvomi víťazkami následne predstavili s 
klipom s piesňami, ktoré porotu najviac oslovili, vo folklórnej hitparáde KAPURA. 
Srdečne gratulujme a tešíme sa spolu s ňou. 

                 Ladislava Pavelková 
                David Halás

Za Občianske združenie Prívoz 
si na tomto mieste dovolíme 
napísať len zopár riadkov.
Tento rok bol pre nás významný. 
Podarila sa nám úspešne usporiadať 
kultúrna udalosť aj mimo letných hodov 
– Veľkonočné posedenie u cimbalu, kde 
nás zabávala CM Lašár. Túto udalosť 
považujeme za úspešnú hlavne preto, 
lebo sme dokázali zabaviť priaznivcov 
ľudovej hudby v našej dedine. Na 
podujatí kraľovala výborná priateľská 
nálada, čo nám prináša pocit zmysluplnej 
činnosti nášho občianskeho združenia.
Hlavná akcia sú však vždy letné hody. Tie 
majú osobitné miesto v našich tradíciách 
a počas nich sa zabáva celá dedina naprieč 
generáciami. Tento rok sme privítali DH 
Májovanka z Holíča a  LH Kamarádzi. 
Hodová sobota sa začínala krojovým 
sprievodom obcou a  pokračovala 
zábavou v kultúrnom dome až do rána.
Chceli by sme srdečne poďakovať našim 
priaznivcom, že sme práve vďaka nim 
obnovili tradíciu krojovej zábavy v 
našej dedine, kde mala najmä počas 
hodov svoje významné miesto. Týmto 
krôčikom sa posúvame bližšie k nášmu 
cieľu opäť priniesť ľudovú nôtu do života 
Brodčanov. Ešte raz úprimne ďakujeme.

  Za OZ Prívoz:
Ján Halabrín
David Halás

Mezi Lanžhotem a slovenskou obcí Brodské, dnes hranici České republiky (Moravy) a 
Slovenska, při mostě přes Moravu je místo, jemuž se od nepaměti říká Přívoz. Název 
je v celku jistě všem srozumitelný, ale podám bližší vysvětlení. 
Dokud v těch místech nespojoval břeh s břehem most, nahrazoval jej přívoz, tedy 
převozník s velkou pramicí, zvanou též kompa. Převážel oběma směry jak lidi a 
dobytek, tak i náklad na povozech, tedy i fůry sena. Mechanika nebyla sice složitá, 
ale podrobný popis není nutný. Zachovaly se i fotografie rumpálu a lana.
V čase, ke kterému se moje vzpomínání vztahuje, bydlel na moravském břehu Moravy 
(nutno upozornit, že šlo o původní starý tok řečiště, mnohem užší, než jak je tomu 
dnes po regulaci a napřímení) rod Mikulů. V roce 1880 tam postavil děd Ferdinand 
Mikula hospodu a v roce 1890 tentýž i hospodu v Brodském. Hospodu na Přívozu 
předal synu Albínovi. V rybářské knížce se o ní zmiňuje také spisovatel a vášnivý 
rybář Jiří Mahen a na ryby chodíval s mým dědou Javorským, tehdy lanžhotským 
řídícím učitelem.
Převoznickou službu vykonával převozník, který byl občanem z Brodského a bydlel 
proto v malém domečku na slovenském břehu Moravy. Ale doma trávil málo času, 
většinou vysedával na protějším moravském břehu v hospodě u Mikuly a lidé ze 
slovenské strany se ho dovolávali pískáním. Pokud uměli.
Fůry se senem převážel většinou sedlákům ze Smolinského, kterým patřívali louky 
na moravské straně. Nahoru směrem k hrúdu mívali louky Gbelani, kteří vlastnili 
na tomto samém převoznickém systému pramice, které pro ně obsluhoval občan 
z Brodského Ignác Bažant, pytlák to jinak a také stejného ražení rybář. Část lesa v 
těchto místech vlastnila obec Brodské. Rozkládal se od Přívozu po železniční most 
přes řeku Moravu. Pytláci z Brodského byli tak fikaní, že zvěř, kterou střelili v lese 
Lichtenštejnově, nebo později ve státním, co nejrychleji přetáhli na jejich obecní 
lesní pozemek a měli vystarané.
Ve vlastnictví Slováků bývaly také pozemky při Moravě k Rakousům. A my jsme zase 
mívali pozemky na jejich slovenské straně. Jednalo se o les nevelké plochy, jemuž se 
říkalo Urbáry. Nevím proč. Brodské mívalo taktéž svého vlastního, obecního hajného. 
Ale vraťme se na Přívoz. Už za časů hospodských Mikulů (Mikulové pocházeli rodem 
z Lanžhota) hrávali na Přívoze muzikanti (housle, basa, klarinet). To dá rozum, že se 
při nich nejenom pilo, zpívalo a tancovalo, ale tu a tam se strhla pořádná bitka. Jedna 
z nich, v roce 1918, skončila tragicky, když byl při ní kopálem zabitý voják. Tenkrát 
tam byli vojáci rozmístěni kvůli ochraně hranic. To bylo tak, že když byla v roce 1918 
utvořena první naše republika, tak v Maďarsku vznikla revoluční způsobem republika 
rad. V rámci bolševického systému. Vzniklo nebezpečí, že Maďaři vniknou k nám. 
Vždyť až do založení ČSR bylo Slovensko maďarské.
Přívoz s kompou sloužil a nahrazoval neexistující most přes řeku Moravu až do roku 
1931-1932, kdy byl přes Moravu vybudován pěkný betonový, obloukový most, ale 
vydržel pouze do dubna 1945, kdy jej při obranných válečných operacích vyhodili 
Němci do vzduchu.
Betonový most stavěli jak dělníci ze Slovenska, tak i z Moravy. A snad právě tenkrát 
odprodali Brodčanští už Mikulovu hospodu na Přívoze jistému hostinskému Bílému, 
o kterém více nevím. Po něm a podnes den posledním hospodským na přívoze byl 
František Hostinský, podnikavý člověk. Na place u hospody, směrem k břehu Moravy, 
vybudoval dřevěný letohrádek s tanečním parketem, uvnitř v něm pořádal široko 
daleko pověstné hudebně-taneční zábavy. Muzikanti bývali různí, vedle dechovek 
stačila někdy jenom skupinka s harmonikou, houslemi a bubnem.
O sobotách, nedělích a ve dnech svátečních býval tento Přívoz místem dostaveníček 
mladých chlapců a děvčat (ne školáků) jak z blízkého okolí Moravy, tak i ze Slovenska.
Po únoru roku 1948, s nastolením komunistického režimu a se vznikem hraničního 
pásma, všechno toto zábavně-kulturní dění na Přívoze zaniklo, bylo prostě zakázáno. 
Ani hospodský už nesměl nalévat. Režim měl strach, že se tam budou scházet různé 
živly, usilující o ilegální útěk za hranice do Rakouska, lidé, kteří neměli komunismus 
a komunisty rádi a oni je.
Na Přívoze se nacházela pouze hospoda s čapím hnízdem na stromě nad ní, ale oproti 
ní, z druhé strany silnice, nechali Lichtenštejni postavit pro své zaměstnance pěknou 
myslivnu. Byla to opravdu krásná stavba, budova skoro jako zámek. Býval v ní hajný 
Snopek rodák z Podivína. Je pohřben v Charvátské Nové Vsi. Posledním hajným na 
této hájence usazeným býval Antonín Štvrtecký. Při válečných událostech v dubnu 
1945 vypálili tuto hájenku ruští vojáci.

Cena Janky Guzovej 2022 Na ľudovú nôtu Přívoz vzpomínky
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Novou, podnes existující postavil stavitel Bohuslav Procházka z Lanžhota, jako vlastně dvojhájenku. Jedním z prvních jejich 
obyvatelů byl hajný A. Štvrtecký, pak následovali Mikula, Létal, Jan Kapusta, také já jsem tam nějaký čas hajníkoval, též Mirek 
Uher, Jenda Mráz a Franta Němec.
Jan Kapusta se musel z hájenky u Přívozu vystěhovat proto, že z jeho rodiny kdosi emigroval na Západ. Hájenku musel opustit 
během jednoho dne. Šupem. Sloužil potom na Hodonínsku na Červených domcích až do důchodu. Já jsem, bohužel, následoval 
jeho příkladu v roce 1958, kdy jsem obdržel befel taktéž „z trestu“ se vystěhovat, neboť už spadala do hraničního pásma, ve 
kterém jsem byl považován za osobu nespolehlivou. Usadil jsem se na hájence ve Tvrdonicích.
Když se stavěl přes Moravu most, tak při utužování terénu cesty používali válec o výšce 180 cm, tedy skoro dva metry. Válec tahaly 
tři páry koní. Na prvním páru na koni seděl jeden muž, otec Oldy Papánka z Brodského, na druhém Janíček Uher Uhřík a na třetím 
Matěj Beneš, oba z Lanžhota. Všichni jsou s koňmi i válcem vyfoceni.
Podklady pro toto vzpomínání jsem získal u paní Elzy, dcery Albína Mikuly a od Oldy Papánka z Brodského. Mikula byl jeho strýc. 
(O dalším o přívoze vím od Mirka Uhra, kde bydlel on a jejich rodina – na Hrúdě.)

             Antonín Javorský, lesník  
                v.v.zpravodaj Lanžhot 2/2021

Nakladanie s odpadmi

Nové knihy v knižnici 
v roku 2022

Beletria pre dospelých:
Lisa Kleypasová : Diabol v prestrojení
Táňa Keleová-Vasilková : Olívia
Colleen Hooverová : Končí sa to nami 
Kristína Brestenská : V očiach pomstiteľa
Vi Keelandová: Iskra
Ella Quinn : Markíz hľadá manželku
Scarlett Scott : Hanebný vojvoda
John Grisham: Smeč
Nicholas Sparks: Prianie
Karsten Dusso: Sústreď sa na vraždu
Sarah E. Ladd : Dedičkin sľub
Sarah E. Ladd: Učiteľkina voľba
Kate Qiuinn : Kód ruže

Jana Pronská : Rytierov sľub
Joy Fieldingová : Slepá ulička
Stephen King : Billy summers
Ivana Klein : Chyť si svoje šťastie
Števa Opremčáková : Anjel pravdu 
nenosí
Pre deti :
Kamil Peteraj : Šľahačková princezná
Terry Pratchett : Draky zo strašihradu
Jeff Kinney : Denník odvážneho bojka 
-veľká šanca
James Paterson : Môj brat Robot
Andrea Schutze      : Kamaráti z lesa
Marianne Kaurinová : Náš malý ra

Sabine Städingová : Petronela Jabĺčková
Môj svet vozidiel na stavbe
Super kniha nápadov pre lepšiu planétu
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Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Brodské
Zoznam zosnulých spoluobčanov 
v roku 2022

Anton Žilínek       28.01.2022
Etela Papánková                        21.02.2022
Martin Bartal   23.02.2022
Pavol Rajčák          26.02.2022
Helena Hnátová               12.03.2022 
Viktória Trubirohová  12.03.2022
Pavlína Vlková      20.03.2022
Viliam Andraščík      22.03.2022
Helena Pavlíková      23.03.2022
Anna Puškáčová      26.03.2022
Stanislav Šedivý      01.04.2022
Stanislav Palkovič  02.04.2022
Lubomír Antálek                   12.04.2022
Jozef Schramm      26.04.2022
Ivan Pavlík                   29.04.2022
Michaela Stachovičová     03.05.2022
Zlatica Heseková   02.06.2022
Anna Koštrnová      14.06.2022
MUDr. Viktória Trubirohová    19.07.2022
Mária Jakubcová      21.07.2022
Pavel Palkovič      10.08.2022
Emília Balážová      24.08.2022
Vlasta Novosáková  01.09.2022
Anna Štulrajterová  10.09.2022
Mária Burská   01.10.2022
Stanislav Straka      04.10.2022
Ladislav Burský      08.10.2022
František Forro      28.10.2022
Mária Vrúbelová      05.11.2022
František Forro   28.10.2022
Mária Vrúbelová    05.11.2022
Anna Čulenová    01.12.2022
Ferdinand Horný    04.12.2022

Spoločenská rubrika
Narodenia 2022

Oliver Gonda
Sofia Palkovičová
Kristián Luštik
Charlotte Barkóciová
Leonard Hoťka
Oliver Babala
Patrik Rajčák
Ján Áč
Jakub Malík
Rafael Kolarovič
Andrej Škultéty
Roderik Šimkovič
Patrik Španihel
Melissa Bílková
Teodor Daniel, Ježková 
Alexandra, Tamia Okrouhlá
Michal Palkovič
Alexander Pavúček
Richard Hucek
Stanislav Antálek
Zoe Grác
Sofia Vrtalová
Jakub Kosorin
Alžbeta Mária Trčková

Sobáše 2022

Jakub Hlaváč – Lucia Šimalíková
Denis Daniel – Romana Jakubcová
Ing. František Durdy – Iveta Jánošíková
Tomáš Suchovský – Michaela Havelová
Patrik Pavelka – Anna Mária Kucejová
Ľudovít Vrtal – Andrea Rišková
Filip Brunovský - Dominika Poláková
Tadeáš Hucek – Antónia Trčková
Martin Čepka – Bibiana Krchňáková
Jakub Kosorin – Petra Hnátová
Mgr. Róbert Trubiroha – Sabína Trávničková
Denis Cabadaj – Mgr. Lenka Gašparová
Patrik Rajčák – Frederika Schneiderová
Diego Pinto Moura Dias – Bc. Patrícia 
Násadová
Florian Schuster – Simona Chorvátová
Ivan Hladík – Klaudia Kocáková
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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. 

Obec Brodské by rada privítala občanov, ktorí by mali
záujem pracovať pri vydávaní obecných novín. Bolo

by dobré keby sa vytvorila skupina ľudí, ktorí by písali
články,rôzne reportáže a spolupodielali sa pri výrobe 

obecných novín, aby sme mohli vydávať noviny 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 starostu obce.

Separovanie pre deti


