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Milí priatelia,
neodmysliteľným symbolom Vianoc je
stromček a pod stromčekom… – áno,
darčeky –, ale nezabudnime ani na betlehem, ktorý na Vianoce nájdeme v každom kostole a v mnohých našich domoch, či dokonca aj na námestiach.
Priznám sa, že teraz myslím nielen na
viaceré krásne betlehemy, dokonca živé,
ktoré som videl na Slovensku, ale myseľ
mi zalieta na Námestie sv. Petra v Ríme,
kde sa rok čo rok stavia jedinečný betlehem a vedľa neho stromček z nejakej
hornatej oblasti v Európe. Tento rok pochádza zo severovýchodného Poľska a je
vysoký asi ako veža abrahámskeho kostola. Ozdoby vianočného stromčeka pripravili detskí pacienti z onkologických oddelení rímskych kliník a deti z oblastí zasiahnutých zemetrasením v centrálnej časti
krajiny. Tohtoročný betlehem zasa pochádza z oblasti Neapola a je vyhotovený podľa tradície siahajúcej do 18. storočia. Postavy v životnej veľkosti na 80 m² znázorňujú sedem skutkov milosrdenstva, ako ich uvádza sv. Matúš. Mnohí máme pred
očami aj krásnu zbierku betlehemov, ktorá nás v Abraháme počas Adventu navnadila k radosti z prichádzajúcich sviatkov.
Odkiaľ sa však tradícia betlehema alebo jasličiek vzala? Úplne prvým znázornením je 180 veršov Evanjelia podľa Matúša
a Lukáša, kde nájdeme správu o narodení Ježiša za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme, aj o jeho uložení do jasličiek,
poklone pastierov či o príchode mudrcov z východu. Sú však aj nebiblické starobylé tradície, ktoré dokresľujú ďalšie detaily,
ako ich poznáme dnes. Zrejme najstaršie vyobrazenie Ježišovho narodenia z 3. storočia je v rímskych Priscilliných katakombách a je to obraz Panny s dieťaťom, no nájdeme tam aj proroka ukazujúceho na hviezdu. Musíme sa však presunúť do roku
1223, aby sme stretli sv. Františka z Assisi v mestečku Greccio, ktorý tam na Vianoce stvárnil udalosti narodenia Ježiška.
Greccio sa mu ako krajina podobalo na Betlehem, ktorý bol pred časom navštívil.
Jeden z obyvateľov mesta na Františkov popud pripravil výjav chudobnej jaskyne
s jasličkami. Slúžila sa tam svätá omša, pri ktorej František ako diakon čítal o udalostiach narodenia z Lukášovho evanjelia. Súdobé svedectvo hovorí, že František
bol natoľko pohnutý dojatím a radosťou, až v jasličkách našiel Ježiška ako živé
dieťa, ktoré si privinul k sebe. Od tých čias sa veľmi rozšíril zvyk pripravovať na
Vianoce betlehem a jasličky na priblíženie a priam sprítomnenie udalostí narodenia
Spasiteľa. Spočiatku býval betlehem len v kostoloch. V období baroka sa tam stavali honosné betlehemy v životnej veľkosti. S postupným rastom počtu figúrok sa
však ich rozmery zmenšovali. K Svätej rodine pribúdali anjeli, traja králi, pastieri a
ďalšie postavy aj zvieratá. Neskôr, koncom 18. storočia vydal Jozef II. nariadenie,
ktorým zakázal stavať v kostoloch betlehemy. Tento úradný zásah znamenal paradoxne masový rozkvet betlehemov, pretože
ľudia ich v zjednodušenej podobe začali stavať doma. A tak je to až podnes.
Keď teda počas týchto Vianoc budeme hľadať krásu sviatočných symbolov, nezostávajme len pri stromčeku a darčekoch pod
ním, ale nájdime aj ten najdôležitejší symbol štedrej lásky, ktorá sa daruje v malom Dieťati v chudobných jasličkách…
Prajem Vám všetkým pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov a požehnaný vstup do nového roka 2018.
Vladimír Kiš
P. S. Okrem polnočnej sv. omše Vás pozývame aj na návštevu betlehema v našom kostole v dňoch 25., 26. a 31. decembra aj
1., 6. a 7. januára, v čase od 14.00 do 15.30 h.
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DOHODA O SPOLUPRÁCI MEDZI OBCAMI
ABRAHÁM A BALATONEDERICS
Koncom mesiaca novembra sme v piatok dňa 24. 11. 2017 v kultúrnom dome
v Abraháme slávnostne podpísali doho-

du o spolupráci medzi obcami Abrahám
a Balatonederics. Podpisu tejto zmluvy
o nadviazaní vzájomnej medzinárodnej

teľstvá. Starostka obce, poslanci, ako aj
ľudia v tejto obci pri našej návšteve pripravili veľmi príjemné a priateľské prostredie a vynaložili veľa času a úsilia,
aby nám mohli odprezentovať svoju
obec, prostredie, v ktorom je umiestnená, ako aj spoznať domácich ľudí a ich
život. Aj naša obec pripravila
k vzájomnému stretnutiu pri príležitosti
podpisu zmluvy o spolupráci dôstojné
priestory v kultúrnom dome. Poslancom a starostke obce sme ukázali celú
našu obec, priestory a možnosti, ktorými disponujeme. Zoznámili sa s našou
históriou v múzeu a navštívili aj prie-

cezhraničnej spolupráce predchádzali
vzájomné stretnutia poslancov, členov
kultúrnej komisie a folklórneho súboru
Jatelinka
v obci
Balatonederics
v Maďarsku. Boli načrtnuté základné
smery spolupráce, ktoré sa premietli do
dohody o vzájomnej spolupráci. Zmluvu prerokovali a schválili oba zastupi-

story vínnej pivnice POD Abrahám.
Starostka a poslanci k nám prišli v podvečer po 16. hodine. Po ich ubytovaní
a krátkej prehliadke obce a múzea sa
začalo slávnostne stretnutie zástupcov
oboch obcí. V rámci úvodných slov
starostovia navzájom odovzdali upomienkové dary, ktoré na jednej i druhej

strane budú dôstojne pripomínať tento
deň. Podpísaním zmluvy došlo k ďašej významnej zmene v otváraní sa
a prezentácii obce navonok. Je potrebné povedať, že obe strany deklarovali
podporu a veľkú chuť byť vzájomne si
nápomocní
podľa
svojich
síl
a možností. Budeme spolu účastní na
kultúrnych, spoločenských, či športových podujatiach, ale aj pri organizovaní výmenných táborových pobytov detí.
Budeme vzájomne spolupracovať na
rôznych projektoch cezhraničnej spolupráce. Výmenné pobyty detí sa začnú
už koncom mesiaca jún 2018, keď časť
žiakov II. stupňa ZŠ bude môcť zažiť
týždenný pobyt pri Balatone. Sme na
začiatku našej spolupráce, no teším sa
a verím, že bude našou obojstrannou
snahou tento zámer rozvíjať a budovať
pre prospech občanov oboch obcí.

Týmto chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí poskytli podporu, pomoc pri
organizovaní a zabezpečení tohto stretnutia.
Ing. Igor Németh
starosta obce

POSEDENIE S MIKULÁŠOM

Miestny odbor Matice slovenskej
v Abraháme už tradične ako každý rok
zorganizoval pre svojich členov a pozvaných hostí dňa 2. decembra 2017
Mikulášske posedenie v priestoroch
kultúrneho domu v Abraháme. Po kultúrnom programe, ktorý pripravili žiaci
Základnej školy Michala Tareka
v Abraháme a Jurko Vrbovský, Bohumil Čambál, predseda MO Matice slo-

venskej, prítomným priblížil významné osobnosti
a
významné výročia,
ktoré sme si pripomenuli
roku 2017.
Matičiari a ostatní prítomní si pochutnali na výbornej kapustnici, ktorú už
tradične pripravuje náš
šéfkuchár Jožko Ivančík.
Prekvapením pre účastníkov bol príchod Mikuláša, ktorý všetkým rozdával
sladkosti. Posedenie sa nieslo vo veľmi
dobrej atmosfére pri varenom vínku,
zákuskoch a kávičke. Vo večerných
hodinách sme sa rozchádzali do svojich
domovov s dobrým pocitom, pretože sa
akcia veľmi dobre vydarila. Veríme, že

sa stretneme, ako starší hovoria, „keď
dožijeme“ opäť o rok.
V prvú adventnú nedeľu sme v našom
matičnom klube privítali našich najmenších spoluobčanov, ktorí spolu
s deťmi z detského domova zo Serede
vyrábali vianočné ozdoby. Tieto tvoria
výzdobu vianočného stromu pred budovou nášho klubu. Slávnostne sme ho
rozsvietili tak, ako svietili očká našich
najmenších. V klube sme pre deti pripravili kapustnicu, kvalitné domáce
zákusky a výborný ovocný čajík. Radosť našich najmenších bola veľká, veď
sa začína najkrajšie obdobie roka, a to je
čaro Vianoc.
Anna Klementová
MO Matice slovenskej Abrahám
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa
Matúš Kardelis
a Samuel Kardelis
rodičia: Mgr. Karina Kočišová a
Karol Kardelis

Sofia Široká
rodičia: Zuzana
a Ľubomír Širokí

Zomreli

JUBILANTI
50 rokov
Ing. Viera Kisová, Oto Daniš
60 rokov
Anna Kollárová, Jana Palčová,
Marta Heribanová, Anna Benkovská
70 rokov
Jozef Kopáčik

Mária Kmeťová
vo veku 75 rokov

80 rokov
Karol Štefunko, Helena Kobrtková
Otília Paráková

Alojz Sedlák
vo veku 90 rokov

Našim jubilantom
srdečne blahoželáme!

Valéria Palšovičová
vo veku 80 rokov
Odpočívajte v pokoji

Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši. Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí. Lásku, šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky. Na Vianoce mnoho radosti a v Novom roku žiadne starosti.
Praje starosta obce Ing. Igor Németh

VÝROBA OZDÔB, ZDOBENIE A ROZSVIETENIE
VIANOČNÉHO STROMČEKA
V prvú adventnú nedeľu sme sa stretli
v priestoroch matice aby sme spoločne
s deťmi vyrobili ozdoby. Prišli deti,

rodičia i starí rodičia a naši milí hostia
z detského domova v Seredi. Na stoloch sme mali množstvo materiálu,
z ktorého deti vytvorili krásne kúsky.
Prišlo vás až toľko, že sme sa takmer
nemali ani kam posadiť, čo nás veľmi

teší. Dokázať si vyrobiť niečo vlastnými rukami má vždy väčšiu hodnotu.
Keď boli ozdoby všetky hotové, spoločne sme vyzdobili stromček, ktorý sa
nachádza pred budovou. Čo vám poviem? Vyzerá to úžasne! Veď môžete
aj sami posúdiť. Kým sme my zdobili,
členovia matice nám pripravili výbornú
kapustnicu, za čo im z úprimného srdca
všetci ďakujeme. Po malej hostine nám
už nezostávalo nič iné, ako sa pokúsiť
zázračnými slovami stromček rozsvietiť. Spoločne sme si zakričali „Šťastné
a veselé Vianoce“ a stalo sa... svetielka
žiariace v tme vyčarili deťom na ústach
tie najkrajšie úsmevy... Vianoce by
mali byť práve o radosti. Preto Vám aj
my prajeme, aby ste Vianoce prežili
v láske a s pocitom pohody a v novom

roku 2018 nech Vás všetko zlé obchádza.
Za pomoc ešte raz ďakujeme členom
Matice slovenskej a všetkým, ktorí ste

prišli.
Členky komisie pre deti a mládež
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ZO ŽIVOTA MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ
V ABRAHÁME V IV. ŠTVRŤROKU 2017
Spomienková slávnosť na
kňaza Andreja Čambála
V priebehu roka 2017 sa MO MS
pripravoval na spomienkovú slávnosť organizovanú pri príležitosti
150. výročia narodenia nášho najvýznamnejšieho rodáka kňaza Spoločnosti Ježišovej pátra Andreja Čambála. Svoju pozornosť sme zamerali na
získanie písomnej a fotografickej
dokumentácie o jeho živote a diele.
Andrej Čambál napriek tomu, že bol
významným náboženským spisovateľom, vychýreným kazateľom, dramatikom, misionárom, učiteľom, nezanechal v jezuitských archívoch veľa
stôp, pretože tieto boli počas bývalého
režimu likvidované. Za mnohé materiály patrí poďakovanie Danielovi Parákovi a Márii Čambálovej, ktorí cestou
internetu a antikvaristov zabezpečili
toľko materiálu, že MO Matice slovenskej mohol inštalovať pomerne rozsiahlu výstavu o jeho živote a diele, ktorá
bola otvorená dňa 30. septembra v klube
Matice slovenskej. Po dohode so správcom farnosti sa spomienková slávnosť
uskutočnila počas Abrahámskych hodov
v dňoch 30. septembra a 1. a 2. októbra.
V rámci slávnosti bola dňa 1. októbra za
neho odslúžená svätá omša, v rámci
ktorej správca farnosti d.p. Vladimír Kiš
vyzdvihol jeho zásluhy najmä na zriadení Abrahámskej farnosti roku 1907,
šírenie misií po celom vtedajšom Uhorsku a jeho náboženskú literárnu činnosť,
hlavne významné Pašiové hry, ktoré
nacvičili aj abrahámski ochotníci.
MO MS spracoval o jeho živote a diele
8-stránkový bulletin, ktorý bol v počte
200 kusov rozšírený medzi miestnymi
obyvateľmi. Týmto sa mu dostalo zaslúženej úcty a vďaky po 150 rokoch od
jeho narodenia a pozornosti aj od žiakov
základnej školy Michala Tareka, ktorí
túto výstavu navštívili.
Inštalovanie výstavy MO MS využil aj
na zviditeľnenie ďalších významných
osobností, ktoré dlhodobo úspešne pôsobili v obci a zaslúžili sa o jej vzdelanostný, kultúrny a spoločenský rozvoj.
Ide o osobnosti správcov fary Dr. Michala Tareka, Dr. Ferdinanda Svetloslava Veigla, správcu školy a dirigenta
významného speváckeho zboru Alojza
Poppyho, riaditeľa školy Jána Pucharta
a dlhoročnej učiteľky, abrahámskej
rodáčky Emílie Riegelovej.

Národnopoznávací zájazd
členov MO MS

Dňa 12. októbra sa členovia MO MS
v počte 16 zúčastnili na národnopoznávacom zájazde po významných miestach slovenského národa.
Prvá zastávka bola v Ivanke pri Dunaji
pri mohyle Milana Rastislava Štefánika,
ktorá stojí na mieste, kde pri návrate
z Talianska na Slovensko pri páde lietadla tragicky zahynul. Na tomto pietnom mieste pani Anna Klementová
v príhovore oboznámila prítomných so
životom a dielom M.R. Štefánika, položili sme veniec k mohyle a zapálili
sviečku.

Ďalšou zastávkou bol Bratislavský hrad,
v ktorom sme si prezreli výstavu vzácnych archeologických nálezov, výstavu
umeleckého skla a z veže hradu sme sa
pokochali pohľadom na panorámu Bratislavy. Po prehliadke úhľadných hradných záhrad sme sa presunuli do budovy Národnej rady Slovenskej republiky,
kde sme si urobili spoločnú fotografiu,
a pokračovali sme na Slavín na miesto
posledného odpočinku tisícov sovietskych vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy.
Poslednou zastávkou bol starobylý
Devín, symbol prvej slovenskej štátnosti, kde sme si prezreli celý areál
a spokojní s vydareným zájazdom za
krásneho jesenného počasia sa pobrali
do svojich domovov.

Brigáda na cintoríne
Dňa 27. októbra sa na tradičnej brigáde
na čistení cintorínskych priestorov
zúčastnilo aj 13 členov nášho MO
MS. Za pekného počasia brigádnici v celkovom počte 21 odstránili
z cintorína všetko opadané lístie
a s dobrým pocitom z vykonanej
práce, uctení si pamiatky našich
zomrelých a z pekne upraveného
cintorína spokojní odchádzali domov.
Spomienková slávnosť
vo Veselom
Pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja organizovala Matica
slovenská s obcou Veselé dňa 29. októbra spomienkovú slávnosť pri príležitosti 220. výročia narodenia Štefana
Moyzesa, rodáka z Veselého. Dr. Štefan
Moyzes bol banskobystrickým biskupom, zakladateľom Matice slovenskej
a jej prvým predsedom. Bol pedagógom, verejným činiteľom, kultúrnym
pracovníkom a najmä veľkým národovcom, ktorý pre slovenský národ
v ťažkom období neohrozene bojoval za
jeho práva.
Po slávnostnej sv. omši sa k veľkému
počtu účastníkov prihovorili a zhodnotili jeho význam pri zviditeľňovaní
slovenského národa predseda Matice
slovenskej Ing. Marián Tkáč a predseda
Trnavského samosprávneho kraja Ing.
Tibor Mikuš. Následne účastníci slávnostne položili vence k jeho pamätníku
stojacemu neďaleko kostola.
Z nášho MO MS sa na spomienkovej
slávnosti zúčastnilo 16 členov.
Sládkovičovo – zrkadlenie
duší
MO MS v Sládkovičove nás pozval na
pásmo poézie a hudby pod názvom
„Zrkadlenie duší“. Podujatie sa konalo
dňa 16. novembra a bolo venované
Božene Slančíkovej Timrava pri príležitosti 150. výročia jej narodenia. Jej
tvorbu čerpajúcu zo života jednoduchých vidieckych slovenských ľudí
predstavili vo svojich vystúpeniach
pedagógovia a žiaci základnej umeleckej školy vo vysokej kvalite. Aj takouto
formou sa prejavuje spolupráca s MO
MS v okolí. Na podujatí sa zúčastnilo 8
členov nášho MO MS, ktorí odchádzali
s veľmi príjemnými zážitkami z tohto
kultúrneho podujatia.

Abrahámske noviny, ročník 14, 2017, č. 4
Ochutnávka sladkých
a slaných dobrôt
Na pozvanie MO MS vo Veľkých Úľanoch sa skupina 8 členov nášho MO MS
dňa 19. novembra zúčastnila na tomto
tradičnom podujatí, ktoré je organizované v predvianočnom období. K širokému sortimentu vystavovaných múčnikov výrazne prispeli svojimi výrobkami
aj naše členky. Pri ochutnávaní sladkostí a zabíjačkových špecialít atmosféru
dopĺňala svojím vystúpením aj folklórna
skupina Pustokerčanka z Pustých Sadov. V spoločnosti našich dlhoročných
priateľov čas rýchlo plynul a bolo potrebné sa s vrelým poďakovaním za
príjemne prežité popoludnie rozlúčiť so
želaním skorého spoločného stretnutia
pri ďalších spoločenských príležitostiach.
Mikulášske posedenie členov
MO MS
Neodmysliteľnou súčasťou života našich matičiarov je každoročne organizované mikulášske posedenie. Je to príležitosť na neformálne stretnutie členov,
na ktorom sa môžu nerušene porozprávať o svojich celoročných zážitkoch,
dobrých i horších udalostiach s ktorými
sa stretli v priebehu roka. Už je samozrejmosťou, že podujatie spestria
s kultúrnym programom aj žiaci základnej školy Michala Tareka a žiak ZUŠ
Jurko Vrbovský. Predseda MO MS
v krátkom príhovore priblížil prítomným významné jubileá, ktoré sme si
pripomenuli roku 2017, a to 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, zakladateľa Matice slovenskej, 200.
výročie narodenia Andreja Radlinského,
zakladateľa Matice slovenskej a Spolku
sv. Vojtecha, 220. výročie narodenia Dr.
Štefana Moyzesa, zakladateľa Matice
slovenskej a jej prvého predsedu a 150.
výročie narodenia kňaza Andreja Čambála, zakladateľa Abrahámskej farnosti.
Popoludnie pri vynikajúcej kapustnici
prebiehalo v príjemnom ovzduší až do
večerných hodín. Členovia využili aj
príležitosť uhradiť si členské príspevky
na rok 2018 a lúčili sa s poďakovaním
organizátorom za príjemne strávený čas
v matičnej spoločnosti.
Výroba ozdôb na Vianočný
strom
V nedeľu 3. decembra sa v klube Matice slovenskej stretli deti z detského domova Sereď s deťmi našej obce, aby
spoločne vyhotovili ozdoby na vianočný
stromček pred budovou obecného múzea. Elán detí bol veľký a spolu s ro-

dičmi vyhotovili niekoľko desiatok
ozdôb, ktoré povešali na stromček
a spoločne so všetkými prítomnými ho
aj rozsvietili. Ako odmenu za vynaložené úsilie ich členovia MO MS pohostili kapustnicou a rodičia chutnými
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internetom aj správcom farnosti. Veľká
návštevnosť bola odmenou organizátorom za vynaložené úsilie a obetavosť
pri jej inštalovaní, za čas strávený počas
jej otvorenia pre návštevníkov.
Poďakovanie patrí aj všetkým ochot-

zákuskami a ovocným čajíkom.
Výstava betlehemov, vianočných symbolov a pečiva
Členovia výborov sa rozhodli prvýkrát
v histórii organizovať výstavu betlehemov, vianočných symbolov a pečiva.
Podujatie pripravovali v časovom predstihu. Po výzve občanom so žiadosťou

ným majiteľom betlehemov a iných
predmetov, ktorí nezištne tieto veci na
výstavu zapožičali. Výstavu navštívili aj
funkcionári MO MS v Sládkovičove
a občania obce Pavlice.
Ďalšiu pozvánku dostal MO MS
v Abraháme na Vianočný koncert, ktorý
sa uskutoční dňa 17. decembra v kostole

o zapožičanie týchto symbolov Vianoc
sa podarilo sústrediť pomerne veľký
počet betlehemov a iných symbolov.
Výstava bola otvorená súčasne s vianočnými trhmi v sobotu 9. decembra v klubovej miestnosti MO MS a pokračovala
aj v nedeľu a v pondelok pre žiakov
Materskej školy a základnej školy Michala Tareka. Výstava sa stretla s veľkým záujmom občanov a prekvapením
bola aj pre žiakov oboch škôl.
Propagácia výstavy bola zabezpečená aj
formou oznamov obecným úradom,

sv. Michala Archanjela v Cíferi, na
ktorom vystúpi Katedrálny zbor sv.
Martina z Bratislavy.
V súčasnosti MO MS pracuje na zriadení novej internetovej stránky, kde
budeme pravidelne informovať verejnosť o svojej činnosti a organizovaných
podujatiach, vrátane aktuálnej fotodokumentácia.
Bohumil Čambál
predseda MO MS Abrahám
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VÝSTAVA BETLEHEMOV, VIANOČNÝCH SYMBOLOV
A VIANOČNÉHO PEČIVA
Nezabudnuteľný víkend v dňoch 9.
a 10. decembra 2017 pripravili členovia
výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme obyvateľom obce,
keď nainštalovali v klube Matice slo-

a Terézia Vrbovská. Medovníčky Daniely Ležovičovej a linecké koláčiky
upútali pohľady prítomných svojou
prekrásnou výzdobou. Svojim pekným
vzhľadom a chuťou lákali účastníkov

venskej výstavu betlehemov, vianočných symbolov a vianočného pečiva.
Už z ulice, ako mnohí účastníci vraveli,
bola cítiť vôňa vianočného punču, vareného vínka a vianočného pečiva.
Vonku bola poriadna zima a horúci
nápoj padol veľmi dobre.
Počas jedného týždňa sa členom výboru Matice slovenskej podarilo získať 52
rôznych druhov betlehemov, od najmenšieho v orechovej škrupinke až po
ten najväčší, ktorý potreboval samostatný stôl. A veru bolo čo obdivovať.
Obyvatelia obce majú vo svojich domácnostiach naozaj skvostné betlehemy, ktoré veľmi ochotne prepožičali
na výstavu. Patrí im za to veľká vďaka,
menovite rodinám: Kataríny Siskovej,
Pavla Ležoviča, Stanislava Ležoviča,
Ladislava Bučeka, Martina Masaroviča,
Jozefa Ivančíka, Márie Bilčíkovej,
MUDr. Daniely Harušincovej, Anny
Klementovej, Magdalény Bilčíkovej,
Bohumila Čambála, Mariana Vrbovského, Petra Kollára, Stanislava Minaroviča, Stanislava Hornáčeka a jednotlivcom Márii Šipkovej, Ružene Královičovej, Jozefovi Harušincovi a Márii
Šuranovej z Pavlíc. Stromček zo 106
kusov šišiek na výstavu zapožičala
Janka Královičová. ktorá ho aj sama
vyhotovila. Vianočné pečivo napiekli
Margita Bučeková, Milada Ivančíková,
Daniela Ležovičová, Anna Klementová

aj ostatné cukrárske výrobky, rôzne
pusinky, rožteky, kolieska, štrúdľa,
laskonky, linecké, medovníčky, na
ktorých si všetci návštevníci výstavy
pochutnávali.
Súčasťou výstavy bol aj prestretý štedrovečerný stôl, na ktorom nechýbali
ako bolo v minulosti zvykom, bôb,
orechy, sušené slivky, oblátky, med,
jablká, čaj a prekrásne vianočné
pozdravy rôznych druhov inštalované
na paneloch.
O prípravu vianočného punču a vareného vínka pre účastníkov výstavy sa
postaral Jozef Ivančík.
Na výstave betlehemov, vianočných

symbolov a vianočného pečiva sa zúčastnilo takmer 250 v kronike zapísaných občanov. Nechýbali ani deti
z materskej škôlky a žiaci Základnej
školy Michala Tareka v Abraháme,
ktorí si prišli pozrieť výstavu
v sprievode pedagogických pracovníkov v pondelok 11. decembra.
Svojou návštevou nás poctili d.p.
Vladimír Kiš, správca farnosti, občania
obce Pavlíc, členovia výboru MO MS
v Sládkovičove a ďalší účastníci, ktorí
boli v tom čase v našej obci na návšteve
u svojich príbuzných. Všetkým, ktorí
prijali pozvanie Miestneho odboru
Matice slovenskej v Abraháme, patrí
naše poďakovanie.
Osobitné poďakovanie patrí členom
výboru, ktorí túto výstavu zrealizovali
a venovali jej množstvo času. Je to
inšpirácia aj pre ďalší rok, aby sme
takto povzbudení návštevnosťou pripravili pre občanov ďalšiu akciu. Výstavu zároveň zdokumentoval náš matičný fotograf Marian Vrbovský.
Výstava betlehemov, vianočných symbolov a vianočného pečiva sa uskutočnila v našej obci prvýkrát a nechýbala
na nej ani TV Vega, ktorá ju spolu
s vianočnými trhmi, ktoré sa konali
v kultúrnom dome, spracovala do reportáže. Je to pekná pamiatka na prekrásnu akciu, ktorú matičiari pripravili
obyvateľom
našej
obce
v predvianočnom období.
Anna Klementová
Miestny odbor Matice slovenskej
Abrahám
Foto: Marian Vrbovský
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ČO NOVÉ V MATERSKEJ ŠKOLE
V septembri sa rozozvučal školský zvonec a pre školákov to
znamenalo nástup do základnej školy. A pre maláčov nástup do
tej našej – materskej. Tí, ktorí do MŠ už chodili, to zvládli
ľahko, ale tí najmenší s tým mali problém. Ťažko sa lúčili
s maminou a tatinom. Prvé dni boli teda uplakané, ale čoskoro
pochopili, že mamina pre ne popoludní určite príde. Táto informácia mala pre deti veľký význam a zrazu plač v triede
maláčov utíchol.
19. 9. do MŠ prišlo bábkové divadlo Slniečko z Piešťan
s divadlom: Malí huncúti. Deťom zahrali bábkové divadlo
o zdravom stravovaní, hygiene a používaní zázračných slovíčok – ďakujem a prosím. Rozprávka bola plná piesní, básní aj
pohybu, a deti sa do všetkého veľmi ochotne zapojili.
9. 10. sa konala už tradičná: Rozlúčka so záhradou, na ktorú

sme pozvali aj rodičov. Ráno v triedach vyrábali z prírodnin
zaujímavé dielka v triedach. Akciu sme spojili so spoločnými
raňajkami pre rodičov, kde mohli ochutnať zdravé a chutné
nátierky, ktoré u nás deťom chystáme na desiatu alebo olovrant. Deti potom navštívila pani Jeseň – Ľubica Barčáková.
Tentoraz ju nahneval jesenný vietor, ktorý rozfúkal všetky listy
zo stromov, ale aj obrázky o počasí a teraz v televízii nemôžu
ukázať, aké počasie bude... Deti jej sľúbili, že jej pomôžu
obrázky nájsť. Potom sa rozdelili na menšie skupinky a plnili
pripravené úlohy v školskej záhrade. S radosťou odovzdali pani
Jeseni nájdené obrázky o počasí a ona ich za to pozvala na
jesennú hostinu – upečené zemiaky so soľou a maslom. No

a potom hostina pokračovala ovocnými koláčikmi, ktoré nám
pripravili maminky. No a jasné je, že nemohol chýbať ani jesenný ohník, ktorý deti veľmi zaujal.
18. 10. sa konalo vystúpenie našich veľkáčov pre babičky
a deduškov. V programe o malých muzikantoch ukázali, ako

vedia hrať, pracovať, spievať i recitovať.
7. 11. nás do škôlky prišiel navštíviť rytier Gaston, aby porozprával deťom o dávnych časoch, ako sa ľuďom kedysi žilo,
ako sa bývalo, ako sa kedysi deti hrali aj obliekali a ako sa
mohol z chlapca stať rytier.
5. 12. k nám do MŠ zavítal Mikuláš, anjel a čert. Maláči mu
zahrali divadielko o snehuliakoch a zvieratkách. Žiaľ veľa detí
pre chorobu na vystúpenie neprišlo, a tak sme boli nútení aj
improvizovať. Ale Mikuláš nás aj tak pochválil, že máme šikovné deti a každému odovzdal veľký balík so sladkosťami
a ovocím. Veľkáči mali krásne vystúpenie s využitím tradičných remesiel. Lietali tam anjeli, remeselníci ukázali, čo dokážu, no a v závere sme sa ocitli v Betleheme, pri kolíske malého
Ježiška. A každý remeselník mu doniesol vlastnoručne vyrobený darček. Mikuláš bol nadšený a odmenil aj veľkáčov balíčkom aj slovom. A všetkých ich aj pohladkal.
11. 12. sme s radosťou prijali pozvanie členov Matice slo-

venskej na výstavku betlehemov. Milé tety nás srdečne privítali, ukázali a vysvetlili nám, ako betlehemy vznikli, a nakoniec
nás pohostili vianočným pečivom. Zaspievali sme si koledy
a takto sviatočne naladení sme sa mohli vrátiť späť do našej
škôlky.
Tak takto strávili naše deti uplynulé obdobie – všestranne
a v súlade so záujmami detí.
Všetkým, ktorí čítajú tieto slová, prajem príjemné Vianoce
a v novom roku všetko dobré.
Janka Myslíková
učiteľka MŠ Abrahám

Abrahámske noviny, ročník 14, 2017, č. 4

Strana 8

ZÁKLADNÁ ŠLOLA MICHALA TAREKA V ABRAHÁME
Ples tekvíc
Piatok 13. októbra 2017 by mal byť
podľa povery nešťastný. Už teplé,
ranné slnko predznamenalo, že pre
učiteľov, žiakov a ich rodičov našej
školy to bude naopak – krásny, slnečný deň plný zážitkov.
V tento deň sme zorganizovali už IV.
ročník Plesu tekvíc. Žiaci už od rána
nosili do školy od výmyslu sveta vyzdobené tekvice, ktoré sa krásne vynímali na trávniku na školskom dvore.
Vďaka teplému počasiu sme sa stretli
na školskom dvore. Pre žiakov bolo
pripravené množstvo materiálu, z ktorého vytvárali spolu s rodičmi a učiteľmi
rôzne jesenné dekorácie. Výtvory žiakov sme naaranžovali pri vstupných
dverách do školy.
Postupne sa zotmelo a na školskom
dvore sa vynímali krásne svietiace
svetlonosy a my sme sa vydali so svietiacimi lampiónmi na spoločnú prechádzku po Abraháme. Pokým sme boli
na prechádzke, rodičia z rodičovského
združenia zmenili stoly, na ktorých sa
tvorilo
a pracovalo,
na
stoly
s občerstvením. Po návrate z prechádzky si deti pochutnávali na rôznych
dobrotách a rodičia v skupinkách debatovali s teplým čajom v rukách. Úplne
na záver hľadali žiaci z každej triedy na
dvore indície, ktoré keď spojili, tak
vznikla veta, vhodná na zamyslenie.
Ani sme sa nenazdali a bola vlastne noc
– to znamenalo aj koniec Plesu tekvíc.

Touto cestou sa chcem poďakovať
žiakom, rodičom žiakov, kolegom
a hlavne členkám rodičovského združenia za spoločné vytvorenie vydarenej
akcie – Plesu tekvíc.
Mgr. Zdenka Lizáková
Krúžok ľudových hier
a tancov
Na pozvanie Obecného úradu v
Abraháme vystúpili dňa 18. októbra
2017 žiaci z krúžku Ľudové hry a tance

s programom zloženým z ľudových
riekaniek, piesní, hier a tancov. Uká-

zali, že sú nadaní nielen na učenie, ale
aj na spev a tanec.
Mgr. Zdenka Lizáková
Milión detí sa modlí ruženec
Mesiac október je zvláštnou formou
zasvätený úcte Panne Márii modlitbou
ruženca. Ruženec vo svojej jednoduchosti a hĺbke zostáva aj dnes dôležitou
modlitbou určenou na to, aby prinášala
ovocie svätosti. Ľahko sa včleňuje do
kresťanského života. Prostredníctvom
tejto modlitby získavame množstvo
milostí, ako keby sme ju prijímali
priamo z rúk Vykupiteľovej matky.
Svetová katolícka nadácia Kirche in
Not pozýva všetky deti, aby sa 18.
októbra 2017 o 9.00 h (ale aj v inom
čase) modlitbou posvätného ruženca za
mier a jednotu pripojili k deťom na
celom svete. Táto iniciatíva vznikla
roku 2005 vo Venezuele a nesie sa v
duchu myšlienky sv. Pátra Pia: ,,Keď sa
milión detí pomodlí ruženec, tak sa svet
zmení.“ Aj my sme sa so žiakmi zapoji-

Tajuplný svet knižných príbehov,
ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická
knižnica v Bratislave.
Naši žiaci z II., III., IV. a V. ročníka
vyrábali záložky, ktorými obdarovali
kamarátov zo Základnej školy na Gaštanovej ulici v Žiline. Záložky od kamarátov zo Žiliny sú veľmi pekné.
Verím, že budú našich žiakov budú
motivovať k čítaniu.
Mgr. Zdenka Lizáková
Turnaj vo vybíjanej
Naši tretiaci a štvrtáci nás dňa 26. 10.
2017 reprezentovali na turnaji vo vybíjanej v kategórii najmladších žiakov.
Obvodné kolo sa odohralo v Galante za
účasti piatich družstiev. Naši športovci
obsadili konečné 3. miesto.

Reprezentovali nás Samuel Baláž, Rebeka Hulíková, Laura Ležovičová,
Martina Liptáková a Martin Slezák (3.
ročník), Karol Bošanský, Richard Guldan, Isabell Jambrichová, Tobias Kosmeľ, Viktória Rosinecová, Štefan Sloboda a Ján Susko (4. ročník).
Mgr. Marian Hrbán
Turnaj vo futsale
Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili na turnaji vo futsale v kategórii
starších žiakov. Obvodné kolo sa odohralo vo Veľkej Mači za účasti piatich
družstiev. Naši žiaci obsadili konečné
3. miesto.

li do tejto výzvy a nielen v tento deň,
ale celý týždeň sme sa na hodinách
náboženstva spoločne modlili posvätný
ruženec. Snažili sme sa osvetliť veľký
priestor, aj taký malý skutok dokáže
veľmi pomôcť druhým, ak je odovzdaný do Božích rúk.
Mgr. Lucia Krčmáreková
Záložka do knihy spája školy
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 8. ročníka česko-slovenského
projektu Záložka do knihy spája školy

Reprezentovali nás Lukáš Horváth
a Tomáš Púchlo (6. ročník), Lukáš Géc
(7. ročník), Daniel Žgančík a Vladimír
Žgančík (8. ročník), Lukáš Buľvas,
Marek Méczes, Dominik Práznovský,

Abrahámske noviny, ročník 14, 2017, č. 4
Maroš Púchlo a Juraj Štefunko (9. roč- s jeho talianskou posádkou nad jeho
ník).
rodnými Košariskami na Bradle.
Našim športovcom želáme veľa úspechov aj v jarných súťažiach!
Mgr. Marian Hrbán
Putovanie po stopách Milana
Rastislava Štefánika
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otcom, starým rodičom či prarodičom.
Ku všetkým, vďaka ktorým sme tu, od
ktorých sa máme stále čo učiť a majú
nám čo odovzdať. Budujeme v deťoch,
aby táto úcta pretrvávala aj počas iných
mesiacov, ale práve v októbri sme pripravili stretnutie so starými rodičmi.

Základný kameň mohyly nad týmto
hrobom bol položený dňa 4. mája 1924
pri príležitosti 5. výročia tragickej Štefánikovej smrti. So stavbou mohyly sa
začalo dňa 11. júla 1927 a bola uskutočnená za 280 pracovných dní. Mohyla
bola slávnostne odhalená 23. septembra
1928. Je to terasovitá stavba postavená
z travertínových blokov so štyrmi obeliskami, ktoré znázorňujú štyri svetové
strany. „Veriť, milovať, pracovať.“
„Prekážky treba rozbiť, a nie sa im
poddávať.“ „ Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.“ To je len zopár významných výrokov Milana Rastislava Štefánika, ale
napriek tomu majú hlboký význam.
Povzbudzujú človeka k viere vo svoje
vlastné schopnosti. A M.R. Štefánik taký bol. Veril nielen v seba, ale v celý
slovenský národ, v jeho silu a schopnosti zdolať všetky prekážky, a to sa
v tom čase písal rok 1918.
Pevne veríme, že Slováci budú aj v 21.
storočí schopní naďalej v sebe objavovať tieto neuveriteľné schopnosti, ktoré
nás ako národ budú posúvať vpred.
Exkurzia nás obohatila nielen o rôznorodé informácie, ale aj o mnohé životné
hodnoty, vieru vo vlastné schopnosti
a ľudskú silu potrebnú na prekonávanie
rôznych životných prekážok. Domov
sme odchádzali síce unavení, ale spokojní, pretože nič človeku nepriblíži
minulosť lepšie ako reálne dôkazy
o živote, práci a zmýšľaní človeka.
Mgr. Martina Žgančíková

Ako správni pozývatelia sme napísali
pozvánky a urobili darčeky. Keď prišiel
ten očakávaný deň 28. október 2017,
sme vyzdobili triedu a netrpezlivo sme
očakávali návštevu. Veľmi nás teší, že
prišli starí rodičia všetkých detí a že
starých rodičov bolo viac ako detí.
Dokonca niektorí pricestovali z Bratislavy a Trnavy.
Mgr. Zdenka Lizáková
Týždeň vedy a techniky na
Slovensku
alebo Zaži vedu naživo
„Povedz mi to a ja zabudnem, ukáž mi
to a ja si zapamätám, nechaj ma to
urobiť a ja to pochopím“
(Benjamín Franklin)
Týždeň vedy a techniky je podujatie,
ktorého cieľom je vzbudiť záujem mladých ľudí o vedu. Pridali sme sa aj my.
Druhý novembrový týždeň žiaci našej
školy žili vedou a na všetkých hodinách
riešili rôzne fyzikálno-chemické záhady. Zmenili sa na malých vedcov, skúmali a experimentovali. Hala našej školy sa zmenila na malé zážitkové centrum vedy.
Deti tvorili projekty, postery i modely a
prezentovali ich pred spolužiakmi. Záhady sveta vedy sme neriešili iba
v rámci prírodných vied, ako chémia,
fyzika a biológia/prírodoveda, ale aj na
hodinách matematiky, geografie, dejepisu. So slovenskými i zahraničnými
vynálezcami žiaci oboznamovali spolužiakov na hodinách technickej výchovy. Keďže sa hovorí: ,,Koľko rečí vieš,
toľkokrát si človekom,“ experimentovali sme aj na hodinách anglického
i nemeckého jazyka. Prácu vedcov si
vyskúšali aj žiaci prvého stupňa. Prváci
zistili dôležitosť všetkých ľudských
zmyslov, druháci skúmali savé a nesavé
materiály, tretiaci prezentovali svoje
modely vesmíru s planétami, ale aj
krásny model znázorňujúci druhy elek-

Dňa 27. 10. 2017 sa žiaci 6., 7., 8. a 9.
ročníka ZŠ M. Tareka v Abraháme
zúčastnili na exkurzii, počas ktorej
spoločne putovali po stopách M.R.
Štefánika pri príležitosti výročia vzniku prvej Československej republiky dňa
28. 10. 1918. Naša cesta sa začala
v Múzeu M.R. Štefánika v Košariskách, pretože práve tu sa M.R. Štefánik narodil. V šiestich miestnostiach
sa múzejne dokumentuje jeho životná
dráha, súkromie a záľuby, no najmä
jeho vojenská, diplomatická a politická
činnosť. Žiaci mali možnosť dozvedieť
sa, z akej rodiny pochádzal, za akých
podmienok študoval, ktoré krajiny
precestoval. Na vlastné oči si mohli
pozrieť jeho uniformy, knižnicu, bicykel, lodný kufor, ďalekohľad, cestovnú žehličku, generálsku čiapku, ale
aj predmety z miesta havárie. Vďaka
odbornému lektorskému výkladu sme
sa dozvedeli mnohé zaujímavosti z jeho
osobného a spoločenského života, v čo
veril a prečo žil. Naša cesta z múzea
pokračovala ďalej do miestneho evanjelického kostola, kde sme mali možnosť prezrieť si exponáty k výstave
„Potomci nezabúdajte“. Výstava bola
opäť sprevádzaná odborným výkladom
a poskytla nám prehľad o rôznych zvykoch a tradíciách v obci Košariská,
o cirkevnom zbore, počnúc prvým ev.
farárom Pavlom Štefánikom až po
súčasnú pani farárku. Z Košarísk sme
sa počas nášho putovania presunuli do
Brezovej pod Bradlom, kde sa nachádza Mohyla M.R. Štefánika, miesto
jeho posledného odpočinku. Štefánik
zahynul pri tragickej havárii lietadla 4.
5. 1919 neďaleko Ivanky pri Dunaji.
O týždeň neskôr ho pochovali spolu

Stretnutie so starými
rodičmi
Mesiac október je vyhlásený za Mesiac
úcty k starším. Úcty k našim mamám,
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trární s funkčným veterným mlynom či
solárnymi článkami. Štvrtáci robili
rozbor a porovnanie slovenských džúsov. Svoje výsledky žiaci zaznamenávali a prezentovali formou náučných
plagátov.
A v tomto vedecky vyzdobenom prostredí sa dňa 8. 11. 2017 prezentovali
žiaci z chemického krúžku Mladý alchymista. Mladí alchymisti slávnostne
nastúpili pred publikum (spolužiakov
i rodičov, priateľov školy). Po uvítacom
pokuse – samonafukovacích balónoch –
sa ,,rozsvietili“ lávové lampy. Alchymistky vyrobili sloniu zubnú pastu
a názorne predviedli, ako možno utopiť
mandarínky. Po zaujímavých pokusoch
s balónmi, pri ktorých sme zažili aj
malý výbuch, nám alchymisti predviedli zázračné premeny farieb s kapustovým výluhom. Pred očami nám zmizlo
písmo a záhadne sa opäť objavilo. Všetci si chceli vyskúšať a chytiť ,,gumové“ vajíčko. Po rozlúštení záhady utopeného a plávajúceho vajíčka sme názorne videli, že plyny možno tiež prelievať a na vybranú hudbu nám zatancovali hrozienka. Na záver vystúpenia
nás všetkých mladé alchymistky naučili, ako si zafarbiť kvety a ukázali nám
aj rozkvitajúce papierové ruže.
Po prezentácii mladých experimentátorov sa žiaci aj dospelí z publika sami
stali aktívnymi vedcami. Vytvárali nádherné obrazce pomocou farieb v mlieku, sledovali kvitnúce ruže, ale vyskúšali si aj dosah magnetického poľa.
Veľmi ma teší záujem žiakov o experimentovanie a vedu. V našej škole zažívame vedu naživo každý deň. Pevne
verím, že spoločnou snahou a vzájomnou spoluprácou budú hodiny chémie,
fyziky či biológie naďalej zaujímavé
a aj žiaci budú mať pocit, že škola je
hrou.
PaedDr. Slávka Franková
Návšteva vianočnej Trnavy
Vianočnú atmosféru si užilo 31 detí I.
aj II. stupňa dňa 1. decembra 2017.
V popoludňajších hodinách sa vybrali
do Trnavy, aby si vychutnali chvíle

zábavy a tvorivého nadšenia z výroby
vlastných dekorácií na tvorivých dielňach. Deti pracovali so zaujatím, pričom v prvom rade mysleli na svojich
blízkych, ktorých túžili potešiť vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Pred odchodom domov si ešte vychutnali čaro
večerného centra mesta, vysvieteného
vianočnými ozdobami a voňajúceho
zmesou vôní vianočných trhov.
Mgr. Zuzana Sviteková
Mikuláš v škole
Čas plynie ako v oda, ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas. Opäť
k nám zavítal pán s bielymi vlasmi,
bielou bradou, červeným plášťom a
plným košíkom. Mal aj svojich pomocníkov – anjelov a čertíkov. Uhádli ste,
kto to bol? Predsa Mikuláš!
Za pesničku či básničku odmenil žiakov sladkou odmenou, niektorým nezbedníkom však ostala po stretnutí
s čertíkom na tvári malá spomienka.
Nálada bola výborná a najmä mladší
žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť všetko, čo dokážu.

Strana 10
strednom Slovensku – oblasť Poľany
a severného Gemera. Fujary sa najčastejšie vyrábali a vyrábajú z bazového
dreva. Podľa starých fujaristov: „Fujara by nemala počuť vodu žblnkotať ani
kohúta kikiríkať.“ To znamená, že drevo, ktoré sa vyskytuje pri potoku, rastie
rýchlo, má málo rokov a jeho hustota je
slabá. Takisto, keď rastie niekde pri
pôde s prílišným obsahom živín, zasa
rastie príliš rýchlo, čo je tiež negatívne.
Také drevo je riedke a nemá potrebnú
zvukovú rezonanciu. Najlepší materiál
je ten, ktorý nevidí slnko ani vodu a
pomaly rastie rovnomerne niekde
v horách či na kraji lesa. Zdobili
i zdobia sa ornamentálnymi vzormi.
Fujara je hudobný nástroj vynájdený
a vyrábaný iba na Slovensku. Roku
2005 bola v Paríži zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva. Na Slovensku už
nie je veľa výrobcov fujár, preto ďakujeme pánovi Kuchtovi za to, že pokračuje v tradícii našich predkov, a teda
udržuje toto umelecké remeslo. Jeho
návšteva bola dôkazom, že Slovensko
je krajinou, ktorá dáva svetu to, čo
nijaká iná. Máme byť právom hrdí na
to, že sme Slováci. Máme byť právom
hrdí na svoju krajinu, život a prácu
našich prarodičov.
Mgr. Zdenka Lizáková
Vianočné tvorivé dielne
Pomaly, ale isto sa blíži čas najkrajších
sviatkov v roku – Vianoc. Počas nich si

Mgr. Lucia Krčmáreková
Vzácna návšteva
V slávnostný mikulášsky deň zavítal do
našej školy pán Roman Kuchta – výrobca fujár. Pripravil pre žiakov výstavu svojich výrobkov a nástrojov dôležitých pre ich výrobu. Žiaci si mohli
zobrať fujary do rúk, prezrieť ich výzdobu i vyskúšať si hru na nich.
Podľa pána Kuchtu je fujara vzduchozvučná hrnová píšťala dlhá niekedy
až 1,8 m. Najdlhšia sa volá fujara trombita. Prvé fujary zhotovili pastieri na

hádam najviac pripomíname tradície
našich predkov, a tak podávame štafetu
ďalšej a ďalšej generácii. Hoci tradičné
sa mieša s moderným, čaro Vianoc
býva neopakovateľné. Na tieto sviatky
sa najviac tešia deti, ktoré majú
z príprav a tajomného očakávania darčekov najväčšiu a najúprimnejšiu radosť. Práve pre najmenších, ale aj všetkých priateľov školy, sme si pripravili
už tradičné tvorivé dielne, ktoré sa
uskutočnili v stredu 6. 12. 2017.
Mgr. Lucia Krčmáreková

Abrahámske noviny, ročník 14, 2017, č. 4

Strana 11

O PRÁCI A ČINNOSTI KOMISIE
PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OZ AQUILA ROKU 2017
Rok 2017 ubehol rýchlo. O niekoľko
dní tu máme koniec roka a je tu čas na
rekapituláciu, aby sme vyhodnotili
činnosť Komisie pre životné prostredie
za uplynulý rok, ktorá bola zameraná
najmä na ochranu životného prostredia
v našej obci, z čoho sa odvíja aj jej
činnosť. Na výročnej členskej schôdzi
sme si stanovili viaceré úlohy, ktoré
sme chceli v roku dosiahnuť, a tak
pomôcť zlepšiť životné prostredie v
obci.
Komisia zorganizovala viaceré dobrovoľné brigády v parku a v lese. Uskutočnilo sa čistenie parku, lesa a prístupovej cesty do parku či ošetrenia stromov popri ceste. Bola to prvá jarná
brigáda, na ktorej sa zúčastnili členovia
komisie, ako aj obyvatelia, ktorým
záleží na čistom a zdravom prostredí
v obci. V tomto roku mala komisia možnosť z obecných financií
začať uskutočňovať zámer – a to
postupné budovanie náučného
a informačného chodníka v obci.
Bolo potrebné začať s prípravou
informačných tabuliek, aby sme
mohli zadať výrobu odborníkom.
Ďalšia brigáda sa uskutočnila
v rámci montáže a osadenia informačných tabuliek popri prístupovej ceste do miestneho parku
a lesa. Terén bol veľmi ťažký
a výkopové práce postupovali
veľmi pomaly a s veľkou námahou, pretože sme narazili na základ
cesty, ktorý je tvorený z kameňa makadam a bol posplietaný koreňmi stromov. Následné betónovanie držiakov
tabuliek už bolo hračkou. Na tieto informatívne tabuľky boli mnohé pozitívne ohlasy a najmä od návštevníkov,
ktorí nie sú domáci a majú možnosť
dozvedieť sa viaceré informácie o zaujímavých miestach v našej obci. Položil
sa tým základ budúceho náučnoinformatívneho chodníka v Abraháme.
Aj v budúcom roku chceme pripraviť a
osadiť ďalšie informatívne tabuľky
chodníka, ktorý by mal významnou
časťou prechádzať cez les a park, ale
aj v ďalších zaujímavých častiach v našej obci. Vytvárame tu priestor pre
čitateľov, aby v budúcnosti navrhli,
kde by sa takéto informatívne tabuľky
mohli v budúcom roku osadiť a o čom
by mali informovať.
Ďalšou významnou činnosťou bolo neustále monitorovanie stavu vody v rieke

Gidra, ktorá preteká veľkou časťou
nášho chotára a má významný vplyv na
flóru a faunu v obci. Rieka trpí neustálym nedostatkom vody najmä pre to, že
niektorí nezodpovední prevádzkovatelia
stavidiel na tejto riečke nedodržiavajú
stanovené odbery a načierno odoberajú
vodu, ktorá potom chýba v našom, ale
aj susednom chotári obce Malá Mača.
Iniciovali sme rokovania, na ktorých
sme sa aj aktívne zúčastňovali a poukazovali na uvedený vážny problém. Výsledkom nášho snaženia bolo to, že sa
zlepšilo dodržiavanie manipulačných
poriadkov na odber vody. Ale aj napriek tomu sa viackrát stalo, že rieka
Gidra bola bez vody. Veľakrát sme na
to upozornili aj správcu toku povodia
Váhu v Piešťanoch a Štátnu vodnú
správu so sídlom Trnave. V budúcom
roku budeme v tejto činnosti pokračo-

vať, aby sa naďalej zlepšoval stav vody
v Gidre.
Významnou časťou činnosti je dlhodobá snaha o zachovanie chráneného
územia parku v Abraháme. Čitateľov
sme už viackrát informovali o tom, že
park má nateraz v správe Detská fakultná nemocnica v Bratislave. Našou
snahou je, aby správa parku prešla na
obec Abrahám, alebo na iný zákonom
určený subjekt, ktorý by sa o park aj
skutočne staral. Na podnet občianskeho
združenia Aquila a Komisie pre životné
prostredie sa uskutočnilo rokovanie o
ďalšom osude parku, na ktorom sa
zúčastnili predstavitelia fakultnej nemocnice a starosta obce, členovia komisie a OZ Aquila. Vzájomne sa prezentovali vlastné stanoviská zúčastnených strán a Detská fakultná nemocnica
prisľúbila v zápise, že bude pokračovať
v snahe o to, aby správa parku prešla na
iný subjekt. Kedy to bude, sme sa žiaľ
nedozvedeli. Tento nepriaznivý stav

trvá už od ukončenia činnosti liečebne
v Abraháme, od kedy uplynulo už 19
rokov. Aj v tomto prípade budeme
aj naďalej vyvíjať tlak na terajšieho
správcu parku, aby našiel riešenie čo
najskôr. Významným posunom bude
vzhľadom na vandalizmus v parku aj
vybudovanie zábrany vjazdu motorových vozidiel priamo do parku. Bude
to v prospech parku, ale najmä preto,
aby peší návštevníci neboli ohrozovaní
motorovými vozidlami. O pomoc na
záchranu parku sme požiadali aj Štátnu
ochranu prírody v Banskej Bystrici
a dostali sme prísľub, že sa doterajším
nezákonným stavom budú zaoberať.
Park v Abraháme je perlou našej abrahámskej prírody a zaslúži si, aby sme
mu venovali primeranú pozornosť.
V rozpočte na rok 2018 je určená finančná čiastka na nákup a výsadbu stromov v obci. Poslanci odsúhlasili významnú čiastku na
rekonštrukciu zelene na Družstevnej ulici. Stromy v tejto časti obce
ako borovice čierne, ktoré sú prerastené, žiaľ treba spíliť a nahradiť
vhodnejšou vegetáciou, ktorá by
bola náhradou za doterajšie stromy. Borovice spôsobujú na starších domoch škody, a to je dôvod
na výmenu vegetácie za vhodnejšie stromy na tejto ulici. Bude
potrebný súhlas na výrub stromov
a následne výsadba v najproblémovejšej časti ulice, a to od domu pána
Harušinca po dom pána Gašparoviča.
Mohol by som pokračovať ďalej vo
výkaze činnosti komisie a OZ Aquila,
ale pre základnú informáciu občanov je
to postačujúce. Aj u nás pozorujeme
pokračujúce negatívne klimatické zmeny, a to najmä časté suchá, málo zrážok, zimy bez snehu a silné víchrice.
Zabrániť týmto klimatickým zmenám
nie je v silách našej obce, ale pokúsiť
sa prispieť aspoň v najmenšom je
v našich silách.
Vážení čitatelia, členovia Komisie pre
životné prostredie a Občianske združenie Aquila Vám všetkým ďakujeme za
pozitívny prístup k nášmu spoločnému
životnému prostrediu, za spoluprácu
všetkým aktivistom a želáme Vám
pokojné prežitie Vianočných sviatkov
a všetko najlepšie do Nového roku
2018.
Za komisiu ŽP a OZ Aquila napísal
Marian Vrbovský
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20 ROKOV DHZ ABRAHÁM – 4. ČASŤ
Na záver prinášame čitateľom abrahámskych novín posledný článok
o histórii zboru za posledných 20 rokov. Predchádzajúce tri články nám
pripomenuli udalosti a skúsenosti, ktoré
sa udiali od roku 1997. V tomto článku
si opíšeme udalosti a zmeny, ktoré
určili ďalší smer a vývoj nášho zboru za
posledných 8 rokov. Týchto osem rokov znamenalo veľký skok vpred, hasiči sa počas nich konečne dostali na
vyššiu úroveň. Prvá dôležitá udalosť
pre zbor nastala roku 2010 po voľbách
v obci. V tom čase sa hasiči dostali na
svoje minimum z hľadiska rozpočtu,
niektorí členovia uvažovali o skončení
v zbore, prestal sa trénovať hasičský
šport, družstvo mladých hasičov sa
v takýchto podmienkach pomaly a ťažko rozbiehalo. Technika bola zastaralá,
vyžadovala čoraz viac údržby, podpora
a vzťahy s obcou boli na dne. Dnes
môžeme s odstupom času povedať, že
keby nebolo tejto dôležitej zmeny,
hasiči v Abraháme by doteraz jazdili na
starej Avii a stretávali by sa v pivnici
na zdravotnom stredisku. Začiatky však
neboli ľahké ani vtedy. Na prvom zastupiteľstve roku 2011 prišlo k hádke
kvôli navýšeniu rozpočtu. Bol to náročný rok, v ktorom došlo k veľkej poruche na Avii, len oprava motora stála
takmer 600 €. Keby nebolo príspevku
300 € od VÚC na nočnú súťaž, nikdy
by sa v ten rok neuskutočnila. Väčšinu
nákladov na súťaž sme uhradili zo
svojich peňazí. Keď sme odrátali všetky náklady na chod zboru z rozpočtu,
ostalo nám len 150 € na detské uniformy a štartovné na súťaže. Aj toto bol
jeden z dôvodov, prečo sa nasledujúci
rok neorganizovala nočná súťaž, len
súťaž pre mladých hasičov. Roku 2012
došlo ku kompletnej revízii dýchacích
prístrojov a k montáži nádrže s čerpadlom do Avie. Päť dýchacích prístrojov
Saturn S7 vybavil starosta od OR HaZZ
v Galante formou darovacej zmluvy.
Podobne Aviu na náhradné diely, ktorú
nám vtedajší krajský riaditeľ z Trnavy
odovzdal pri začatí nočnej súťaže roku
2011. Vďaka tejto pomoci sa stával
zbor lepšie pripravený na poskytnutie
pomoci ľudom v prípade rôznych udalostí. Roku 2012 sa zorganizovala historicky prvá súťaž pre mladých hasičov. Mladí hasiči úspešne reprezentovali našu obec a vrchol v tom roku
dosiahli prvým miestom na brannom
preteku v Blatnom. Vyrástla nová gene-

rácia hasičov, ktorá sa dodnes podieľa
na činnosti zboru. Zorganizovalo sa
prvé taktické cvičenie v ozdravovni, pri
ktorom sme si vyskúšali novú techniku
a nabrali nové skúsenosti. Je pozoru-

hodné, že sme sa začali venovať zásahovej činnosti a príprave na možné
zásahy v dobe, keď iné zbory riešili
viac súťaže ako praktickú hasičinu.
Roku 2013 prišlo k poslednej veľkej
poruche Avie, konkrétne brzdového
systému, a kvôli oprave sme prekročili
rozpočet. Odvtedy sme už nechodili
s týmto autom na STK, pretože by
potrebovalo rozsiahlu generálku, na
ktorú neboli peniaze. Uskutočnila sa
prvýkrát nočná súťaž Železný hasič,
v tej dobe novinka a dodnes jediná
nočná súťaž tohto typu na Slovensku.
Hasiči sa prvýkrát zúčastnili na základnej príprave hasičských jednotiek, toto
školenie bolo potrebné pre plánované
dotácie a budúcu podporu dobrovoľných hasičských zborov zo strany štátu.
Koncom roka sme už dostali podporu
3000 € a nasledujúci rok 2000 €. Za
tieto peniaze sa ešte nedal uhrádzať
servis techniky, preto sa nakúpil zásahový materiál podľa zoznamu, ktorý
uverejnilo ministerstvo vnútra ako
podmienku základného zabezpečenia
zborov pre jednotlivé kategórie. Zbor
dlhodobo hľadal priestory pre činnosť
a skladovanie potrebného materiálu.
Roku 2014 sa podarilo starostovi Ing.
Igorovi Némethovi presvedčiť zastupiteľstvo, aby podporilo jeho nápad a
projekt hasičskej zbrojnice formou
kontajnerového systému. Jediné vhodné
miesto na umiestnenie sa našlo na zbernom dvore v priestore, kde boli len
pneumatiky, železný odpad a staré
chladničky. Projekt sa po dohode
s nami mierne upravil a zastupiteľstvo
nakoniec schválilo jednohlasne vybudovanie hasičskej zbrojnice. Behom
mesiaca v lete sme toto miesto pripravili tak, aby bolo možné dodržať termín
dodávky a montáže. Vykopali sme a
predpripravili prípojky pre elektrinu,

vodu a kanalizáciu, vybetónovali sme
nosné pätky zbrojnice a naviezli kameň
po celej ploche. Dňa 25. 7. 2014 priniesla firma EKO-BAU, s.r.o., kontajnery, ktoré po zložení vytvorili náš
nový domov. Chceli by sme sa poďakovať starostovi, členom vtedajšieho
zastupiteľstva a hasičom, ktorí sa podieľali na príprave tejto stavby. Všetci
spoločne dokázali investovať do budúcnosti našej obce. S novým miestom
na činnosť začal zbor novú etapu svojho fungovania. Nová budova je energeticky málo náročná a poskytuje dostatočné priestory pre hasičov. S novou
zbrojnicou a s novým elánom sa pokračovalo v činnosti a zároveň v hľadaní
možností získania novej techniky. Starosta uzavrel s obcou Pusté Úľany
zmluvu o zabezpečení funkcie DHZ, čo
znamenalo rozšírenie pôsobnosti zboru
a viac peňazí na podporu zboru. Zmluvu sme mali uzavretú aj s obcou Hoste,
no došlo k jej zrušeniu vplyvom založenia nového zboru v obci. Preto úlohy
DHZ vykonávame len v Abraháme
a Pustých Úľanoch. Po avizovanom
prideľovaní vozidiel Iveco Daily
s kompletnou výbavou sme sa nakoniec
dočkali. Dňa 6. 5. 2015 nám za prítomnosti hostí a občanov slávnostne odovzdali do užívania nové vozidlo,
s ktorým je radosť pracovať a ktoré vo
všetkých smeroch nahradilo starú Aviu.
Bola to skutočne odmena za to, čo sme
pre obec dovtedy spravili. To, že máme
vozidlo v obci, je tiež zásluhou súčasného starostu, bez ktorého pomoci by
sme toto vozidlo nezískali. Neprešiel
ani mesiac od odovzdania a nové vozidlo bolo už na svojom prvom výjazde.
S vozidlom sa pravidelne jazdí, udržiava sa a používa sa na všetky účely – od
zásahov až po detské súťaže. V tom
istom roku vyšiel aj zákon o č. 37/2014
o dobrovoľnej požiarnej ochrane, ktorý
zakotvil činnosť dobrovoľných hasičov
v právnom systéme. Hasiči vďaka nemu tak môžu dostávať pravidelné dotácie, refundácie za zásahy a žiadať o dotácie prostredníctvom výziev. O necelý
rok pribudol k Ivecu Daily protipovodňový vozík, ktorý doplnil chýbajúcu
techniku v Ivecu. Naša obec ho získala
v rámci projektu aktívne protipovodňové opatrenia. Dodanie novej techniky
podnietilo k znovuzaloženiu detského
družstva, z ktorého možno raz vyrastú
hasiči pomáhajúci občanom Abrahámu
a jeho okoliu. Hasiči dnes už nemajú
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problémy s technikou a oblečením, ako
tomu bolo kedysi. Našli sa aj sponzori
podporujúci náš zbor, z čoho máme
veľkú radosť, je to dôkaz, že dobrí
ľudia
ešte
nevymreli.
Podpora
a komunikácia
zo
strany
obce
a zastupiteľstva je na úrovni, pokračujeme v činnosti ďalej, a keď je dobrá
príležitosť, tak si navzájom pomôžeme.
V poslednom roku pôsobenia zboru

sme podali žiadosť o dotáciu projektu
novej hasičskej garáže. Obec Abrahám
tak má možnosť získať peniaze na nové
priestory pre techniku, ktoré tu chýbali
niekoľko desaťročí.
Týmto článkom sa história nekončí,
naopak pokračuje ďalej. Sme radi, že
sme Vám mohli priniesť stručné zhrnutie udalostí, ktoré sa stali v zbore za
posledných 20 rokov. Bolo to len to
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najstručnejšie zhrnutie, ostatné udalosti
zachytávajú kroniky DHZ s fotografiami, články, dokumenty a osobné skúsenosti členov. K zverejneným článkom
pripravujeme aj fotografie, mnohé doteraz nepublikované, ktoré doplnia a
obohatia tento text. Po skompletizovaní
bude celý dokument zverejnený na
našich webových stránkach.
Hasiči DHZ Abrahám

ZÁVER ROKA V DHZ ABRAHÁM
Priblížil sa nám koniec roka a tento rok
môžeme hodnotiť ako mimoriadne
úspešný pre hasičov v Abraháme.
Oslávili sme svoje 20. jubileum,

a to nielen oslavami. Dá sa povedať že
každou akciou sme pripomenuli ľudom
svoju činnosť, svoju históriu a poslanie,
ktoré máme ako dobrovoľní hasiči.
Toto všetko by sa však neudialo bez
partie obyčajných chalanov, ktorí pred
20 rokmi dokázali prekonať najväčšie
počiatočné problémy a predsudky. Vybudovali z ničoho fungujúcu organizáciu a vytvorili potrebné základy pre
hasičstvo v našej obci. To, kde sú hasiči
teraz, by neexistovalo bez ich práce,
ktorou sa zapísali do histórie. Okrem
jubilea si pripomeňme aspoň v skratke,
čo sa dialo u hasičov počas roka.
Členovia zboru sa zúčastnili na troch
školeniach, deviatich výcvikoch, deviatich zásahoch, troch taktických cvičení
a šiestich súťažiach. Podieľali sa na
organizácii štyroch obecných akcií,
pripravili štyri ukážky techniky pre
deti. Zorganizovali šesť výletov pre
hasičov a dve obecné akcie (nočná
súťaž Železný hasič + branný pretek).
Navštívili dve schôdze (s ministrom
vnútra + schôdza okresu Galanta),
zorganizovali výročnú schôdzu a stretnutie pri príležitosti 20. jubilea. Počas
roka sa venovali servisu techniky (cca
20 hodín) a tréningu družstva mladých
hasičov (cca 30 hodín), ktorí počas roka
získali 4 ocenenia (jedno za tretie
miesto, jedno za druhé miesto a dve za
prvé miesta). Bol vyškolený jeden

vodič skupiny C (Andrej Ivančík),
ktorý sa pridal k skupine piatich ľudí
oprávnených na jazdenie a obsluhu
hasičského auta Iveco Daily. Začiatkom
roka boli zverejnené telefónne čísla
hasičov, ktoré sa však reálne využili len
štyrikrát – z toho posledný zásah (dopravná nehoda pozri nižšie) bol chybne
nahlásený. Osvedčili sa tak len na
zásahy, kde sa dá poskytnúť pomoc
s časovým odstupom, na urgentné
zásahy stále odporúčame volať linku
150 poprípade 112. Upozorňujeme, že
hasiči v obci nie sú vždy k dispozícii
a v prípade zásahu HaZZ nás kontaktuje operačné stredisko v Trnave. Je to
omnoho rýchlejšie v takýchto prípadoch, ako hľadať čísla hasičov na
internete či v mobile.
Zhrnutie činnosti za posledné tri
mesiace
V sobotu 14. októbra sa uskutočnilo
taktické cvičenie na vodnom diele
Kráľová. Cvičenie bolo zamerané na
protipovodňové opatrenia a organizovalo ho OR HaZZ v Galante v spolupráci s OV DPO v Galante. Na
cvičení sa zúčastnili viaceré zbory z
celého okresu. Pozostávalo z čerpania
vody
pomocou
veľkokapacitného
čerpadla Hytrans, diaľkovej dopravy
vody a stavania protipovodňových
bariér. Dňa 29. októbra o 14.22 h sme
boli požiadaní operačným strediskom v
Trnave o pomoc pri likvidácii
spadnutého stromu na ceste do Hoste.
Po príjazde na miesto udalosti o 14.35 h
nás čakala jednotka Policajného zboru,
ktorá zatiaľ usmerňovala premávku.
Časť stromu spadla na vozovku,
zatarasila viac ako jeden jazdný pruh, a
preto sme okamžite začali s jej
likvidáciou. Druhá stojaca časť stromu
bola silne poškodená, a pretože hrozilo
jej bezprostredné zlomenie, bola spílená a zlikvidovaná. Po odprataní konárov z vozovky sme počas spiatočnej
cesty našli v obci vývrat stromu, ktorý
zatarasil chodník. Zahájili sme likvidáciu aj tohto stromu a odpratali sme

konáre. V čase 15.50 h jednotka ôsmich
hasičov po vyrozumení operačného
strediska ukončila zásah. V sobotu 4.
novembra sme využili pekné počasie a
zorganizovali rozlúčku so sezónou
spojenú s prípravou techniky na zimu.
Spoločne s mladými hasičmi sme v
zbrojnici zhodnotili tohtoročnú športovú sezónu, dohodli ďalšie akcie, bolo
pripravené občerstvenie a deti sa mohli
previezť na aute. Auto bolo zároveň
pripravené na zimu, museli sa vypustiť
a schovať čerpadlá, vypustila sa nádrž
na vodu. V aute sa nechala len výstroj,
ktorej nevadí chladné počasie a prípadný mráz. Zároveň sa doplnili kvapaliny, nemrznúce zmesi, premazali sa
spoje, tesnenia a ventily, dobili batérie
na čerpadlách a auto sa na záver
pripojilo na stále dobíjanie. V utorok
14. novembra o 17.24 h boli hasiči
privolaní k dopravnej nehode a
následnému požiaru auta na ceste do
Hoste. Po príjazde na miesto udalosti o
17.40 h sa na mieste nachádzali hasiči
zo Serede, záchranná zdravotná služba
a polícia. Požiar auta bol v tom čase už
zahasený a zranený cyklista bol
ošetrovaný zdravotnou službou. Boli
sme požiadaní o vyčkanie na mieste,
kde sme výstražnými svetlami zabezpečovali jednu stranu komunikácie. V
čase 18.40 h bol zásah ukončený. V
sobotu 18. novembra sa hasiči zúčastnili na spoločnom taktickom cvičení v obci Gáň. Na cvičení sa
zúčastnilo celkovo 6 zborov – Gáň,
Pata, Šintava, Abrahám, Košúty a
Vlčkovce. Cieľom cvičenia bolo
precvičiť spoločný postup pri požiari
skládky odpadu, komunikáciu zasahujúcich hasičov, dopĺňanie vody zo
zdroja, použitie ADP a pod. Našou
úlohou bolo hasenie odpadu na okraji
skládky pomocou miestnej hydrantovej
siete. V druhej časti cvičenia si hasenie
auta a odpadu vyskúšali s našou
technikou aj DHZ Vlčkovce.
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Po skončení cvičenia nasledovalo
vyhodnotenie. V nedeľu 3. decembra
sme spolu s mladými hasičmi zorganizovali lezecký výcvik na K2 v
Bratislave. Znova sme si zatrénovali a
zaliezli na umelých stenách, precvičili
základy lezenia, techniku istenia top
rope a istenie spodným lanom.
Otestovali sme zároveň našu lezeckú
výbavu a hlavne nové dynamické lano.
Spoločne sme tak strávili pekný deň a
naučili sa niečo nové. V piatok 8.
decembra sme uvarili kapustnicu na

adventné trhy v Abraháme, ktoré sa
uskutočnili nasledujúci deň v sobotu.
Z hľadiska aktivít môžeme povedať, že
tento rok bol pre nás rekordný.
V budúcom roku určite neplánujeme
toľko aktivít ako tento rok, pretože
povinnosti členov pribúdajú (čo
dokazujú aj dve svadby cez rok). Každý
z nás má svoju rodinu, záujmy, školy,
zamestnanie, a preto sa snažíme
v rámci voľna, ako sa dá. Nie vždy
vieme podporiť všetky podujatia v obci.
Máme aj svojich neprajníkov a zlé
skúsenosti s nimi, preto je nevhodné
navzájom spolupracovať. Svoju energiu
venujeme radšej deťom alebo pripravovaným projektom na rok 2018.
Nová generácia hasičov ešte len vyrastá, no už teraz sa zapájajú, z čoho
máme veľkú radosť. Deťom sa venujeme s radosťou a radi privítame v budúcom roku nových mladých hasičov.
Chceme, aby raz niečo vybudovali
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a urobili pre občanov. V obecnom
rozpočte bolo schválených 500 € na
odborné čistenie a zakonzervovanie
hasičskej zástavy. Po jej vyčistení by
sme ju najradšej natrvalo umiestnili do
obecného múzea a doplnila by tak našu
doterajšiu kompozíciu. Po štyroch
rokoch od vybudovania zbrojnice nastal
čas, aby sme upravili jej okolie
(umiestnili nápis, upravili chodníky,
kameň). Uvidíme, ako dopadne projekt
hasičskej garáže, a podľa toho sa tieto
vonkajšie úpravy prispôsobia. V novom
roku sa uskutoční výročná schôdza, kde
sa bude preberať a schvaľovať ďalšia
činnosť. Na záver roka by sme sa radi
poďakovali každému, kto nás podporil
v činnosti, a do nového roka želáme
čitateľom Abrahámskych novín len to
najlepšie.
Róbert Hričo – predseda
DHZ Abrahám

Kynologický klub

Je koniec roka, čas, keď sa každý
zamýšľa nad uplynulým rokom.
Kynologický klub prešiel niekoľkými
pozitívnymi zmenami a uvidíme, čo to
prinesie do ďalšieho roka. Tréningy
zatiaľ pokračujú každý pondelok a ja sa
znovu ospravedlňujem bývajúcim v
blízkom okolí za štekot psov. K
tréningom to však patrí a bez toho to
nejde...
V budúcom roku máme v pláne okrem
skúšok aj Nočný pretek a kvalifikačné
preteky BVK pre oblasť západ.
BVK (Branný viacboj kynológov) je
určený pre všetkých od 7 rokov a v
krátkosti vysvetlím, o čo ide. Súťažiaci
sú rozdelení na mužov a ženy a aj
podľa veku – žiaci od 7 do 15 rokov,
dorastenci od 15 do 18 rokov, dospelí
od 19 do 40 rokov a nad 40 rokov.
Tento pretek sa na Slovensku obnovil
po dlhoročnej prestávke a teší sa veľkej
obľube. Každý rok prebehnú 3 kvali-

fikačné preteky a podľa stanoveného
kľúča
súťažiaci
postupujú
na
majstrovstvá SR. Samotný pretek
pozostáva z 2 km trate (žiaci 1 km),
ktorý sa beží na čas so psom (môže byť
hocijaký pes, nie je žiadna podmienka
na veľkosť ani plemeno) pripútaným na
vodidle. Pretekár s najlepším časom
získava 200 bodov, každý ďalší vždy o
10 bodov menej. Na trati sú
rozmiestnené stanoviská: na prvom
musí pes prekonať kladinu, pred ňou aj
za ňou si musí sadnúť vedľa psovoda
(10 bodov), na druhom prekonáva pes i
psovod 1 m prekážku (žiaci a psi do 40
cm 0,5 m – 10 + 10 bodov), na treťom
stanovisku musí psovod i pes prekonať
tunel (10 + 10 bodov), na štvrtom
hádže psovod
tri granáty do
vyznačeného obdĺžnika 3 x 5 m, žiaci
zo vzdialenosti 10 m, dorastenci 15 m a

dospelí 20 m. Pes musí zatiaľ pokojne
ležať a čakať, iba žiaci môžu mať psíka
priviazaného (10 + 30 bodov), piate
stanovisko je streľba zo vzduchovky do
3 sklápacích terčov, zo vzdialenosti 10
metrov. Pes musí tiež pokojne ležať a
čakať, okrem psíkov žiakov (10 + 30
bodov). Menším žiakom pomôže nabiť
vzduchovku niekto dospelý.
S deťmi môžu pokojne celú trať
prebehnúť rodičia alebo súrodenci, len
im nesmú pomáhať prekonávať prekážky. Na konci, keď už všetci dobežia,
sa ešte robí prinášanie ľubovoľného
predmetu, keď pretekár predmet odhodí
a psík by ho mal priniesť, alebo
zadržanie utekajúceho figuranta, keď
psík na povel beží za páchateľom a
chytí ho (20 bodov).
Spolu môže pretekár získať 350 bodov.
KK Abrahám Vás týmto srdečne pozýva na tento pretek, či už ako divákov,
alebo pretekárov. Konať sa bude 9. 6.
2018, trať bude známa po dohode s
poľovníkmi. Všetko sa včas dozviete.
Kto by mal záujem o bližšie
informácie, radi mu všetko vysvetlíme.
Na záver by sme Vám radi zaželali
krásne Vianoce, plné pokoja a do
Nového roku veľa šťastia, zdravia a
aby Vám vychádzalo všetko tak, ako
chcete.
Eva, Monika, Zolo, Ľubka, Dáška,
Saška, Timo, Katka, Lenka, Ján, Peťo,
Zuzka a Lucia

Abrahámske noviny, ročník 14, 2017, č. 4

Strana 15

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME
20. septembra 2017
Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril zasadnutia Obecného zastupiteľstva, privítal všetkých prítomných a oznámil, že na zasadnutí
je prítomných 7 poslancov a zasadnutie je
uznášaniaschopné. Starosta predložil program
zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Hlasovanie: za 7 poslancov, proti: 0 poslancov,
zdržal: 0 poslancov
Program bol schválený nasledovne:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia
5. Čerpanie a úprava rozpočtu
6. Prerokovanie a schválenie VZN o vyhradení
miesta / miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej
kampane vo voľbách do orgánov samospráv
7. Výber a schválenie nájomcu nájomného bytu v
bytovom dome s. č. 144
8. Schválenie predaja pozemkov par. č. 232/9 a
284/16 pani Ing. Nemčekovej
9. Prerokovanie a schválenie spolupráce s obcou
Ederics v Maďarsku
10. Prerokovanie a schválenie spolufinancovania
garáže pre hasičské auto
11. Prerokovanie a schválenie projektu kanalizácie
a zapojenie sa do výzvy
12. Rôzne
13. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

Po procedurálnych bodoch zasadnutia pokračovalo zasadnutie schváleným programom
Čerpanie a úprava rozpočtu. Hlasovanie o
predloženom čerpaní a úprave rozpočtu s
vysvetlením k jednotlivým otázkam poslancov. Hlasovanie: za 6 poslancov
Prerokovanie a schválenie VZN o vyhradení miesta / miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
počas volebnej kampane vo voľbách do
orgánov samospráv Hlasovanie: za 6 poslancov
Výber a schválenie nájomcu nájomného
bytu v bytovom dome s. č. 144. O byt majú
záujem traja záujemcovia: Eliška Mrvová,
Jana Královičová, Oto Lichner. Starosta
navrhol prideliť byt pani Eliške Mrvovej.
Poslanec Ing. Lukáš Kopáčik navrhol aby sa
o pridelení bytu rozhodlo losovaním. Starosta
dal hlasovať o návrhu poslanca Ing. Kopáčika
aby sa o nájomcovi bytu rozhodlo losovaním.
Hlasovanie: za 1 poslanec (Ing. Kopáčik),
proti 5 poslancov, zdržal sa 1 poslanec (p.
Vrbovský) Starosta dal následne hlasovať o
pôvodnom návrhu – prideliť byt pani Eliške
Mrvovej. Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0,
zdržal sa 1 poslanec (Ing. Kopáčik)
Schválenie predaja pozemkov par. č. 232/9 a
284/16 pani Ing. Nemčekovej . Predaj pozemkov par. č. 232/9 o výmere 52 m2 a par.
č. 284/16 o výmere 45 m2 za cenu 3,5 € za 1
m2 . Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0,
zdržal sa 0
Prerokovanie a schválenie spolupráce s obcou
Ederics v Maďarsku Hlasovanie: za 5 pos-

lancov, proti 0, zdržali sa 2 (Mgr. Hanuliaková, p. Vrbovský)
Prerokovanie a schválenie projektu garáže
pre hasičské vozidlo a spolufinancovania
garáže. Prerokovanie a schválenie projektu
garáže a spolufinancovania garáže vo výške 5
% z nákladov na vybudovanie garáže, čo je
3163 €. Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0,
zdržal sa 0
Prerokovanie a schválenie projektu kanalizácie a zapojenie sa do výzvy. Prerokovanie a schválenie zapojenia sa do výzvy na
vybudovanie kanalizácie – spolufinancovanie
5 % z celkových nákladov na vybudovanie.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržalo
sa 0
V bode rôzne sa prerokovalo:
Pripojenie bytovky na Školskej ulici na
kanalizáciu. Preverenie možností napojenia
bytovky na obecnú kanalizáciu. Zistenie
predbežnej cenovej ponuky.
Starosta dal hlasovať o predloženom Rozpočtovom harmonograme 2017 – 2018.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa
0
Pani Mgr. Hanuliaková požadovala preverenie podmienok 1. kola a oprávnenosti
výdavkov na architektonickú štúdiu k projektu rozšírenia materskej škôlky. Starosta dal
hlasovať o návrhu pani Mgr. Hanuliakovej
ako úlohu pre kontrolórku obce. Hlasovanie:
za 3 poslanci (Mgr. Hanuliaková, p. Vrbovský, Ing. Kopáčik), proti 2 poslanci (p. Čambál, p. Janík), zdržal sa 2 poslanci (Ing.
Takáčová, p. Hričo)
Pani Mgr. Hanuliaková predložila na prerokovanie a schválenie Etický kódex obecných
novín obce Abrahám a štatút AN. OZ sa
zhodlo, že by bolo správne požiadať o vyjadrenie k tomuto návrhu redakčnú radu a preto
odporučilo starostovi dať hlasovať o preložení tohto bodu na ďalšie OZ. Starosta dal o
tomto návrhu hlasovať. Hlasovanie: za 7
poslancov, proti 0, zdržal sa 0
Starosta obce informoval o vybudovaní
chodníku pri ZŠ za sumu 3486 € bez DPH.
Táto položka sa nachádza v rozpočte na rok
2017.
Predseda komisie pre ŽP informoval o
rokovaní o Abrahámskom parku s riaditeľstvom DFN, ktoré je dohodnuté na pondelok
25. 9. 2017 o 10.00 h.
Pani Mgr. Hanuliaková informovala, že
podľa zákona starosta obce nemôže byť v
rade ZŠ. Starosta obce na základe tejto informácie navrhol odsúhlasenie nových členov
do rady ZŠ na najbližšom zasadnutí OZ.
Pani Mgr. Hanuliaková sa informovala o
zriadení novej internetovej stránky obce
Abrahám. Starosta obce informoval, že o jej
zriadení komunikuje s tvorcom stránky.
Pani Mgr. Hanuliaková informovala, že
zákon neupravuje možnosť zriaďovať mimoriadne zasadnutia OZ.
Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
Manželia Kasajovci informovali OZ o možnosti vybudovania Ekofarmy v k.ú. obce
Abrahám za účelom trvalo udržateľného

hospodárenia a bývania vlastníkov. Zároveň
žiadajú o zmenu Územného plánu obce Abrahám za účelom vybudovania Ekofarmy. OZ
zobralo túto informáciu na vedomie a na
žiadosť bude o možnostiach zmeny Územného plánu obce Abrahám rokovať na najbližšom zasadnutí OZ.
Pani Darina Bartošová požiadala o prečítanie listu, ktorý adresovala starostovi a OZ
Abrahám. List prečítala poslankyňa Ing. Jana
Takáčová.
Žiadosť pani Lucii Ištokovej o odkúpenie
pozemku p. č. C 234/16 v k. ú. obce Abrahám o výmere 800 m2. Starosta dal hlasovať o
tejto žiadosti. Hlasovanie: za 0, proti 7 poslancov, zdržal sa 0
Pani Hatiarová sa informovala, či projekt na
rozšírenie MŠ spĺňa bezpečnostné a protipožiarne opatrenia. Zástupca DHZ Abrahám
odpovedal na podnet pani Hatiarovej: Každý
projekt podlieha schvaľovaniu OR HaZZ
Galanta odbor požiarnej prevencie – tento
odbor dáva súhlas k projektom ako doplnok
na stavebné povolenie.
Pani Hatiarová sa ďalej informovala o možnosti zverejnenia nájomnej zmluvy na zberný
dvor. Starosta odpovedal, že zmluva je v
súčasnosti na kontrole na Ministerstva životného prostredia. Môže byť zverejnená až po
odsúhlasení a podpísaní oboma stranami.
Návrh na uznesenie. Hlasovanie: za 7
poslancov, proti 0, zdržal sa 0
Záver. Starosta na záver poďakoval poslancom za aktívny prístup k riešeniu úloh a
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Program zasadnutia OZ v Abraháme.
2. Návrhovú komisiu v zložení Ing. Jana
Takáčová, Marian Vrbovský, Róbert Hričo.
3. Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2017.
4. Úprava rozpočtu k 30. 6. 2017.
5. VZN o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do
orgánov samosprávy 2017.
6. Nájomcu nájomného bytu v bytovom dome
s. č. 144 pani Elišku Mrvovú.
7. Predaj pozemkov p. č. 232/9 a 284/16 pani
Ing. Nemčekovej.
8. Spoluprácu s cezhraničnou obcou Balatóbederics v Maďarsku.
9. Schválenie projektu garáže pre hasičské
vozidlo a spolufinancovanie vo výške 5% z
nákladov na vybudovanie garáže čo je 3163
€.
10. Projektu kanalizácie a zapojenie sa do
výzvy.
11. Rozpočtový harmonogram na roky 2017 2018.
12. Preloženie návrhu pani poslankyne Mgr.
Hanuliakovej o prerokovaní a schválení Etického kódexu Abrahámskych novín a Štatútu
AN na nasledujúce OZ.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. Návrh poslanca Ing. Kopáčika, aby sa o
nájomcovi bytu v bytovom dome s. č. 144
rozhodlo losovaním.
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2. Úlohu pre hlavnú kontrolórku obce, ktorú
predložila pani poslankyňa Mgr. Hanuliaková
o preverenie podmienok 1. kola a oprávnenosti výdavkov na architektonickú štúdiu k
projektu rozšírenia, zvýšenia kapacít infraštruktúry materskej škôlky.
3. Predaj pozemku p. č. C 234/16 o výmere
800 m2 pani Lucii Ištokovej.
Zapísal Ing. Lukáš Kopáčik

22. novembra 2017
Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva, privítal všetkých prítomných a oznámil, že na zasadnutí
je prítomných 6 poslancov a zasadnutie je
uznášaniaschopné. Poslanec Lukáš Kopáčik
je ospravedlnený
Starosta predložil program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Poslanec Marian Vrbovský navrhol zmenu
rokovacieho programu vyňatím bodu 9. Hlasovanie: za 1 poslanec, proti 4 poslanci,
zdržal sa 1 poslanec
Poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková navrhla
zmenu rokovacieho poriadku výmenou bodu
5 za bod 7. Hlasovanie: za 3 poslanci, proti 3
poslanci
Program bol schválený nasledovne:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia
5. Prerokovanie a schválenie zmluvy o spolupráci
s obcou Balatonederics
6. Schválenie čerpania rozpočtu za III. kvartál 2017
7. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok
2018
8. Prerokovanie a schválenie sadzobníka poplatkov
obce na rok 2018
9. Prerokovanie a schválenie prípravy návrhu
zmeny územného plánu obce
10. Prejedanie a schválenie etického kódexu Abrahámskych novín
11. Rôzne
12. Interpelácie občanov, org. a poslancov
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Po procedurálnych bodoch zasadnutia pokračovalo zasadnutie schváleným programom
Prerokovanie a schválenie zmluvy o spolupráci s obcou Balatonederics. Obecné zastupiteľstvo po krátkej diskusii schválilo
zmluvu o spolupráci. Hlasovanie: za 4 poslanci, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec
Schválenie čerpania rozpočtu za III. kvartál 2017. Bola priložená správa finančnej
komisie. Poslanec Marian Vrbovský namietal, že sú v rozpočte vysoko nastavené ceny
energie. Poslankyňa Ing. Jana Takáčová to
zdôvodnila tým, že je bežné nechávať 30 % a
viac z dôvodu pohybu cien energií
a poplatkov na trhu. Obecné zastupiteľstvo po
vysvetlení schválilo čerpanie rozpočtu za III.
kvartál 2017. Hlasovanie: za 5 poslancov,
zdržal sa 1 poslanec
Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce
na rok 2018. Ekonómka obce pani Zita Hričová odporučila zapracovať do položky príjmov transfer školstvo 317 875 € a tiež túto
sumu do položky výdavkov Základná škola –
kapitálové výdavky. Obecné zastupiteľstvo
po návrhoch jednotlivých poslancov odsúhla-
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silo rozpočet na rok 2018. Hlasovanie: za 6
poslancov
Prerokovanie a schválenie sadzobníka
poplatkov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
sadzobník poplatkov na rok 2018 v obci
Abrahám. Hlasovanie: za 6 poslancov
Prerokovanie a schválenie prípravy návrhu zmeny územného plánu obce. Na obecný úrad bola prijatá žiadosť manželov Kasajových na schválenie zmeny Územného
plánu v časti obce Háje, z dôvodu vybudovania ekofarmy. Na prípravnej schôdzi sa poslanci zhodli na neodsúhlasení zmeny územného plánu. Starosta k tomuto podal vysvetlenie, takisto aj poslanci, a po krátkej debate
prebehlo hlasovanie. Hlasovanie: za 1 poslanec, proti 5 poslanci
Na obecný úrad bola doručená žiadosť firmy
B&P Properties, s.r.o., na schválenie zmeny
územného plánu pozemkov za školskou
bytovkou. K žiadosti sa vyjadril starosta
a poslanci. Obecné zastupiteľstvo nakoniec
presunulo žiadosť na nasledujúce zastupiteľstvo z dôvodu doplnenia informácií.
Prerokovanie
navrhovaného
etického
kódexu Abrahámskych novín. Obecné
zastupiteľstvo schválilo vydávanie informačných listov pod názvom Abrahámske noviny.
Budú distribuované tlačenou alebo elektronickou formou štvrťročne. Redakčná rada
vytvorí pravidlá a predloží na schválenie.
Hlasovanie: za 5 poslancov, zdržal sa 1
poslanec
V bode rôzne sa prerokovalo.
Starosta obce informoval. Dňa 22. 11. 2017
došlo na VÚC v Trnave k podpísaniu zmluvy
o nenávratnej pôžičke na dostavbu a rekonštrukciu Materskej škôlky. Prebieha obstarávanie, ktoré bude ukončené najskôr v decembri 2017.
Voľba predsedu komisie na ochranu verejného záujmu. Starosta navrhol na schválenie predsedu komisie na ochranu verejného
záujmu Ing. Janu Takáčovú, ktorá bola na
prípravnej schôdzi vybraná losovaním. Hlasovanie: za 6 poslancov
Voľba zástupcu z poslancov do rady školy.
Starosta dal hlasovať o Mgr. Jane Hanuliakovej ako zástupcovi obecného zastupiteľstva
v rade školy. Hlasovanie: za 6 poslancov
Poslankyňa Mgr. Hanuliaková informovala
o miestnosti pre stretávanie sa mamičiek
s deťmi. Navrhuje miestnosť v klube dôchodcov, ktorú využíva folklórny súbor Jatelinka.
Starosta s poslancami odporučil dohodu
o spoločnom využívaní priestorov s folklórnym súborom Jatelinka.
Poslankyňa Mgr. Hanuliaková navrhla
zmeny v rokovacom poriadku OZ. Zmeny do
rokovacieho poriadku boli zapracované a po
úprave budú predložené na schválenie na
nasledujúcom OZ.
Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala, ako pokračujú práce na obecnej internetovej stránke. Starosta obce oboznámil poslancov o vypracovaní novej webovej stránky
firmou V-Fit, s.r.o. Nová stránka by sa mala
spustiť do konca decembra. Doména
www.abraham.sk sa odkúpi od prvého majiteľa pána Nemca za sumu 500 €.
Poslankyňa Mgr. Hanuliaková žiadala, aby
zasadnutia finančnej komisie boli verejné.

Poslankyňa Ing. Jana Takáčová oponovala
tým, že zloženie komisie je z ľudí, ku ktorým
má OZ dôveru. K faktúram a dokladom má
prístup každý poslanec.
Rodina Ležovičová podala žiadosť na preplatenie škody 500 €, ktorá im vznikla
v dôsledku havarijného stavu susedného bytu.
Starosta dal hlasovať o preplatení škody do
výšky 500 € rodine Ležovičovej. Hlasovanie:
za 6 poslancov
Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa pýtala na
kamerový systém a jeho cenu. Starosta vysvetlil, že výberové konanie pozostávalo
z troch ponúk, obstarávateľom bola firma
BALUX LG, s.r.o. Poslankyňa Mgr. Jana
Hanuliaková žiada od finančnej komisie, aby
preverila výberové konanie na kamerový
systém.
Poslankyňa Ing. Jana Takáčová dala na
posúdenie komisii pre životné prostredie
nevhodne vysadené borovice na miestnom
cintoríne. Poslanec Marian Vrbovský oponoval, že momentálne nie je potrebné miesto, na
ktorom sú vysadené. Komisia pre životné
prostredie podá správu pre obecné zastupiteľstvo.
Poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková sa
informovala, prečo neboli poslanci pozvaní
na otváranie obálok na verejné osvetlenie.
Starosta obce informoval poslancov, že do
verejného obstarávania sa neprihlásil žiadny
uchádzač.
Návrh na uznesenie. Hlasovanie: za 6 poslancov
Záver. Starosta na záver poďakoval poslancom za aktívny prístup k riešeniu úloh
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Milan Janík,
Marian Vrbovský, Mgr. Jana Hanuliaková
2. Zmluvu o spolupráci s obcou Balatonederics
3. Čerpanie rozpočtu za III.Q 2017
4. Rozpočet obce na rok 2018
5. Sadzobník obecných poplatkov na rok
2018
6. Vydávanie informačných listov pod názvom Abrahámske noviny
7. Predsedníčku komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Janu Takáčovú
8. Mgr. Janu Hanuliakovú ako zástupkyňu
obecného zastupiteľstva v rade školy
9. Náhradu škody do výšky 500€ na byte
rodine Ležovičovej
10. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
1. Zmenu rokovacieho programu vyňatím
bodu 9
2. Zmenu rokovacieho programu zmenou
bodu 5 za bod 9
3. Žiadosť na zmenu územného plánu v časti
obce Háje
Zapísal: Peter Čambál
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ZHÁŠAME SVETLO ROZUMU A ĽUDSKÝCH VZŤAHOV
Vianoce charakterizujú hlavne tri slová:
pokoj, pohoda a rodina. Bohužiaľ, tieto
slová stratili v mnohých rodinách svoj
obsah a sú naplnené všetkým možným, len
nie tým, čím naplnené majú byť. Je to preto,
lebo zhášame svetlo rozumu a svetlo ľudských vzťahov. Všimnite si, že 24. 12. sú
stále viac a viac pootvárané reštaurácie. V
minulosti to tak nebolo. Je to aj preto, lebo
mnohí ľudia nemajú pokojný domov. A ak
ho aj majú, je v ňom ľudsky chladno. A
preto stále viac ľudí Vianoce prežíva s
kamarátmi než napríklad s otcom a matkou.
Mnohí ľudia strácajú zmysel pre hodnoty a
zmysel pre správnu orientáciu. Naša spoločnosť blúdi. Súčasná doba prekonala
takmer všetky vzdialenosti, ale nevytvorila
žiadnu blízkosť. Privlastnili sme si nové
vlastnosti, ktoré nás charakterizujú. Ktoré to
sú?
1. Povrchnosť
Súčasná spoločnosť miluje povrchnosť. A
nemáme povrchnosť len vo vzťahoch. Vidíme ju aj v názoroch, vo vzdelaní či v
zábave. Zabúdame na to, že poklady sa
ukrývajú v hlbinách.
2. Stratili sme smer „Predstavte si loď. Jej
kapitán musí poznať tri veci: pravidlá plavby, aby nenarazil do inej lode, techniku a

znalosť prístrojov, musí poznať cieľ a názov
prístavu, do ktorého chce priplávať. My sme

v situácii, že máme na palube dokonalú
techniku, máme nekonečné množstvo právnych predpisov, ktoré nám hovoria, ako
máme v živote plávať, ale stratili sme názov
prístavu, kde máme doplávať. Tí, ktorí ku
mne chodia, nepoznajú zmysel svojho
života, zmysel materstva, otcovstva.“ Proces postupného blúdenia sa začal v dobe,
keď technika začala byť na takej úrovni, že
začala presahovať človeka.
3. Žijeme v krajine, kde nie je nič hanba. Ak
človek raz stratí hanbu, potom si dovoľuje
urobiť čokoľvek.
4. Stratili sme schopnosť odlišovať šesť
základných vecí. Duchovný človek má vy-

vinutý cit pre rozlišovanie týchto šiestich
vecí. Vie rozlišovať medzi: dobrom a zlom,
krásou a škaredosťou, pravdou a klamstvom. „Mnoho škaredého sa považuje za
krásne, často sa klamstvo považuje za pravdu. A tento zmätok pripomína Babylonskú
vežu. Tam si ľudia prestali rozumieť, pretože prestali odlišovať týchto šesť vecí.“
5. Tradičné hriechy sme začali chápať po
svojom pýcha sa zmenila na zdravé sebavedomie, lakomstvo na zákon ekonomiky,
nestriedmosť na vyššiu životnú úroveň,
závisť na boj o spravodlivosť, hulvátstvo
na slobodu prejavu, lenivosť sa zmenila na
prokrastináciu.
6. Nevieme sa navzájom počúvať. „Trend
je, že sa ľudia navzájom nepočúvajú. Každý
je uzavretý do seba a nepočuje to, čo mu
hovoria iní. Nazval by som to sebeckou
hluchotou. Je to vážny problém, pretože bez
komunikácie nie je život vo vzťahu.“ Odborníci nechcú strašiť, len poukazujú na
nedostatky, ktoré keď sa včas odhalia a
správne pomenujú, nás môžu priviesť na
správnejšiu cestu. A práve obdobie Vianoc
nás často motivuje k zastaveniu sa, premýšľaniu a hľadaniu nových východísk.
(zdroj internet, vybraté a spracované
z rozhovoru s Maxom Kašparů)

OZNÁMENIA REDAKČNEJ RADY ABRAHÁMSKÝCH NOVÍN
Redakčná rada AN prerokovala príspevky s názvom Očami poslanca od poslanca Róberta Hriču a od poslankyne Mgr. Jany Hanuliakovej. V príspevkoch
sa nachádzajú viaceré skutočnosti, ktorými sa autori dotýkajú svojich kolegov
poslancov a tiež starostu obce. Mohli by tým pádom opätovne vyvolávať zbytočné negatívne emócie a nezhody medzi občanmi. Práve preto redakčná rada
rozhodla, že tieto príspevky vo vianočnom čísle Abrahámskych novín neuverejní. Zároveň sme tieto príspevky poskytli všetkým poslancom a starostovi,
aby sa mohli k uvedeným skutočnostiam vyjadriť.Následne budú príspevky,
spolu s reakciami poslancov, ktorí by sa k nim chceli vyjadriť, uverejnené do
3.1.2017 na internetovej stránke obce www.abraham.sk. Do vydania ďalšieho
čísla AN by totiž stratili na aktuálnosti. Občania, ktorí nemajú možnosť sledo-

vať internetovú stránku obce, budú mať
príspevky k dispozícii v tlačenej podobe od
8.1.2018 na obecnom úrade.
.
Od roku 2018 sa zároveň mení spôsob distribúcie
Abrahámských novín. Noviny v tlačenej podobe
budú dodávané do domácností v Abraháme,
ktoré o to požiadajú, bezodplatne. Odber novín si
môžete nahlásiť osobne, telefonicky na čísle
7857220, alebo e-mailom. E-mailom sa môžete
prihlásiť o odber elektronickej formy Abrahámských novín. Noviny samozrejme naďalej budú
zverejnené na obecnej internetovej stránke
www.abraham.sk.

List Ježiškovi
„Milý Ježiško, já vím, starí ludé už málo píšu Ježiškovi, skór sa k nemu mollá.
Ale já ty predsa len neská stem napísat pár rádkov. Volám sa Katarína Kolníková, budem mat osemdesát rokov, a teda som sa Tvojím pričineným dožila požehnaného veku. Báraj mi nohy neslúža, hlava mi slúži dobre, za čo Ty stem
podakuvat osobitne. Teda vím čosik o živote. Ale Ty víš vácej. Ty víš šecko.
Ježiško, kopu rokov som robila pestúnku v materskej školke, ale aj som chodyla
po javiskových deskách, aby som spolu s naším dyvallom ludý vácej potešila,
jako postrašila.
A preto Ta stem poprosit o to, aby tu aj na budúci rok bolo vácej takých, čo ludý
potešá, jako tých, čo ludý zesmutná. A též daj, milý Ježiško, nech sú tu zasek a
na furt dety a stromy zdravé, voda pitná a vzduch na dýchaný. A nech je tu
medzi nama o čosi menej závistlivcov a chamtyvcov, ale za to vácej tých šikovných, múdrych, a ked sa poštastý aj vtypných ludý. Teda - nech je to tu na budúci rok o čosi fungujúcejšé, vonavejšé a luckejšé. Tak nám pri tom pomáhaj. A
ver mi, Ježiško, čosik pre to urobím aj já.“
Tento list Ježiškovi roku 2005 prečítala Katarína Kolníková
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Vinšujeme všetkým čitateľom
krásne a sviatočné Vianoce
a šťastný, úrodný a hlavne
zdravý nový rok 2018.
Poľovnícke združenie
Dudváh v Abraháme
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