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OCHUTNÁVKA  JEDÁL STARÝCH MATERÍ 

ABRAHÁM 2018 

 
Peknou tradíciou spájajúcu obce nášho regiónu sa stalo podujatie Ochutnávka 

jedál starých materí. Tento rok sa konal už 17. ročník a usporiadateľom bola 

obec Abrahám. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia z  obcí Abrahám, Hoste, Maj-

cichov, Pavlice, Pusté Úľany, Opoj, Veľký Grob a Vlčkovce. Prezentovali 

jedlá, ktoré boli typickými pokrmami minulosti. Svojou chuťou, výdatnosťou 

a originalitou sú určite konkurenciou dnešným jedlám. Samozrejmosťou sa 

stala aj vkusná úprava stolov s vystavovanými jedlami.  Zúčastnených privítal 

starosta obce Ing. Igor Németh. Pár slovami nám začiatok tejto tradície pripo-

menul za zakladajúcich starostov vo svojom vystúpení p. Bohumil Čambál.  

Pútavé bolo vystúpenie pani Ľudmily Horváthovej spestrené čítaním receptu 

zo starej  kuchárskej knihy. Príjemnú atmosféru podujatia svojím milým vy-

stúpením spestrili žiaci Základnej školy Michala Tareka a členovia folklórneho 

súboru Jatelinka. Pripravené jedlá  posvätil dôstojný pán Vladimír  Kiš. A po-

tom sa ochutnávalo, porovnávalo, vymieňali sa recepty a rady na  prípravu  je-

dál. Aj napriek trochu stiesneným priestorom nášho kultúrneho domu sa po-

dujatie vydarilo. 

 
Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí pripravili jedlá za prezentáciu obce, tiež 

všetkým, ktorí pomohli s prípravou podujatia za ich ochotu. Tešíme na ďalší 

ročník, ktorého organizáciu odovzdaním putovnej varešky starostovi obce 

prevzala obec Hoste.  

 

 

 

„Umenie odpočinku je 

súčasťou umenia práce.“ 

Prichádza čas prázdnin a dovoleniek. 

A to je dobre, pretože všetci si potrebu-

jeme oddýchnuť a nabrať nové sily. 

Vychutnávajme si krásy leta so všet-

kými jeho štedrými plodmi v oboj-

strannom spoznávaní sveta detí i do-

spelých. Len takto pocítime skutočný 

dotyk leta, ktorý neoživí len naše 

vzťahy v rodinách, vráti nás v spo-

mienkach do vlastného detstva, ale 

bude i obrovským darom v podobe 

skutočnej energie lásky, ktorá nám po-

môže prežiť v radosti i obdobia bez 

teplých slnečných lúčov. 

Redakcia AN Vám praje veľa príjem-

ných dovolenkových a prázdninových  

chvíľ .  
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ABRAHÁM 

ZO ZASADNUTIA DŇA   

2. MÁJA 2018  

Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril  

zasadnutie obecného zastupiteľstva, pri-

vítal všetkých prítomných a oznámil, že 

na zasadnutí je prítomných 6 poslancov 

a zasadnutie je uznášaniaschopné.  

Starosta určil za zapisovateľa  Milan Ja-

níka a overovateľov záznamu Ing. Lu-

káša Kopáčika a Petera Čambála. Návr-

hová komisia bola schválená v zložení: 

Marian Vrbovský, Ing. Jana Takáčová, 

Mgr. Jana Hanuliaková 

OZ schválilo záverečný účet obce za rok 

2017 s pripomienkou, aby  zmeny v roz-

počte boli  konkretizované  v uznesení.  

Prerokovanie a schválenie rekonštruk-

cie technických zariadení čerpacej sta-

nice vody. OZ odsúhlasilo rekonštrukciu 

zariadení čerpacej stanice vody. 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. 

polrok 2018. OZ odsúhlasilo plán čin-

nosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 

2018. 

Rôzne 

Starosta informoval o činnosti v obci  

Výmena okien a vymaľovanie kuchyne 

a chodby v kultúrnom dome. 

Predložil projekt a prihlásil sa na výzvu, 

ktorá umožňuje získať elektromobil pre 

ZŠ, MŠ  do výšky 30 000 eur.  

Obec znáša spolufinancovanie do výšky 

5 % vysúťaženej ceny. OZ odsúhlasilo 

tento projekt.                 

Predložil projekt na MF na opravu stre-

chy na zdravotnom stredisku v hodnote 

približne 17 000 eur. 

Oboznámil s rozpočtom na opravu 

priestorov – rozšírenie múzea o prie-

story po cvičiteľoch vo výške 4900 eur. 

Kanalizácia stále v riešení – pripravuje 

sa projekt . 

Prístavba MŠ je v riešení. Pripravujú sa 

podklady na nové verejné obstarávanie. 

Projekt na úseku požiarnej ochrany – 

vybudovanie garáže  bol predložený na 

ministerstvo. 

Starosta objednal 6 lavičiek na cintorín. 

Detské ihrisko sa bude postupne  opra-

vovať a udržiavať. 

Zberný dvor – firma, ktorá má prenajatý 

pozemok, by mala od 15. mája začať 

s úpravami a 1.7. by mal byť spustená 

prevádzka. 

Starosta informoval  o podanom pro-

jekte – osvetlenie priechodu pre chod-

cov pri základnej škole.  

Interpelácie občanov, organi-

zácií a poslancov 

Žiadosť o poskytnutí sociálnej služby 

pre občianku M.B.  OZ po prejednaní 

odsúhlasilo príspevok vo výške 150 eur 

po dobu 3 mesiacov. 

Žiadosť o uvoľnenie priestorov pre ZŠ, 

ktoré zaberá obecná knižnica. Uvoľniť 

priestory žiadajú do začiatku školského 

roka. OZ o riešení rozhodne na ďalšom 

zasadnutí.  

Pani Ľ.H. poukázala na nedodržiavanie 

pravidiel lietania RC modelov na leti-

sku. Starosta očakáva od RC klubu sta-

novisko a dodržiavanie dohodnutých 

pravidiel. 

Pani B.H. poukázala na problém s kana-

lizáciou a min. 3 veľké poruchy, ktorých 

následkom je neustále vytopenie sused-

ných dvorov a neznesiteľný zápach, do-

konca hrozí aj možné vypuknutie bakté-

riovej epidémie zo splaškov kanalizácie. 

Bola prijatá  úloha požiadať TAVOS 

o riešenie, ako odstrániť neustále vytá-

panie dvorov domácností a neznesiteľ-

ného zápachu pri poruchách kanalizácie 

KPS. 

Pán M.S. poukázal na triedenie odpadu 

z hľadiska akcie, ktorú organizovala 

poslankyňa Hanuliaková, a poslanec 

Vrbovský na zbieranie odpadu po de-

dine a žiadal vysvetlenie, pretože odpad 

bol hodený bez separácie do kontajnera 

zberného dvora. Po búrlivej diskusii 

opustili dvaja poslanci zasadnutie. Na 

záver bolo prijaté uznesenie zo zasad-

nutia.  

Nové lavičky na cintoríne  

 
 

PÁR SLOV K ODPADOM 

Nedá mi nenapísať, a tým trochu aj 

vzbudiť pozornosť ľudí. V obci máme, 

zatiaľ v centre, zberný dvor, do ktorého 

vždy pristavujeme kontajner na sta-

vebný a zmiešaný odpad. Občania sem 

môžu vyvážať odpad,  s ktorým nevedia 

čo doma spraviť. Samozrejme, že ide o 

množstvá, ktoré sa zmestia do niekoľ-

kých fúrikov. Ak človek vyprodukuje 

viac, mal by si kontajner objednať sám a 

nezapĺňať obecný kontajner z väčšej 

časti tak, že ostatným sa priestor neujde. 

Každoročne zvyšujeme počty kontajne-

rov, pretože v predchádzajúcich rokoch 

sme veľa odpadu nachádzali v chotári 

obce. Samozrejme, že po ľuďoch, ktorí 

si takto zjednodušovali život bez ohľadu 

na prírodu i druhých ľudí, sme museli ta-

kéto čierne skládky sanovať. Verte, že to 

nie je nič príjemné ani jednoduché a už 

vôbec nie  bez nákladov. Riešili sme a 

stále riešime za odhodený odpad aj ľudí 

z našej obce. Žiaľ, máme tu aj takýchto 

šikovných. Pár rokov dozadu stačili 4 

kontajnery do roka. Dnes nestačí 10 za 

pol roka. Je pre mňa preto smutné skon-

štatovať, že aj napriek tomu, že je kam 

takýto odpad uložiť, stále nachádzame   

v okolí obce odhodené vrecia, či vytvá-

rané skládky – také ako na tomto ob-

rázku. 

Je z nášho chotára, z hája a je poľutova-

nia hodné, že tí, ktorí to tam vyviezli, ne-

vedia trafiť na zberný dvor. Samo-

zrejme, že aj túto skládku vyčistíme. Ne-

necháme si predsa okolie „skrášliť” ta-

kýmito zákutiami. Chcem Vás všetkých 

poprosiť, aby ste nám pomohli aspoň 

tým, že ak uvidíte niekoho, kto sa také-

hoto odpadu zbavuje týmto naozaj ne-

vhodným spôsobom a sami sa necítite na 

to, aby ste takéhoto človeka upozornili, 

zavolajte na obecný úrad. My si vieme s 

takýmto človekom dať rady.  

Starosta obce  Ing. Igor Németh 
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
 

NARODILI SA 

 

Mia Zemková  

rodičia Alžbeta  

a  
Martin Zemkoví 

 

Juraj Lučanský 
 rodičia Lenka  

a 

 Martin Lučanský 

 

 

Vitajte medzi nami! 
 

JUBILANTI 
50 rokov 

Marián Adámek 

70 rokov 

Imrich Haršányi 
 

 

Jubilantom 

srdečne 

blahoželáme 

OPUSTILI NÁS 

Ladislav Nagy 
vo veku 68 rokov 

Ing. Peter Debrecký 
vo veku 61 rokov 

Marián Manek 
vo veku 72 rokov 

Odpočívajte v pokoji!  

Všetko, čo žije po mne v mojom mene a  

v láske, to ma pripomenie... 

UZATVORILI MANŽELSTVO 
Miroslava Kolmová a Milan Vaculík  

Zuzana Ležovičová a Vladimír Miklošík 

Soňa Jursová a Matúš Majerník 

Alexandra Bučková a Maroš Guldan 

Lucia Tokošová a Martin Kralovič  

Blahoželáme! 

Údaje v spoločenskej rubrike sú publi-

kované so súhlasom zverejnených osôb 

v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov. 

NOC LITERATÚRY 2018  V ABRAHÁME 

Noc literatúry 2018 bola v Abraháme 

opäť zárukou kvalitného literárneho 

vyžitia. 16.5.2018 sa na tradičných 

miestach stretlo veľa nadšencov litera-

túry.  

Večer sa začal na miestnej fare, kde 

dôstojný pán Vladimír Kiš „predsta-

vil“ Rady skúseného diabla od C.S. 

Lewisa.   

Na cintoríne pod gaštanmi p. Ľudmila 

Horváthová prečítala ukážku zo Zlo-

dejky kníh od Markusa Zusaka.  

Pri dobrom vínku v pivnici POD Ab-

rahám Monika Hornáček Banášová 

ponúkla opäť niečo zo slovenskej lite-

ratúry, ktorá sa stala známou vo svete 

– Piata loď od Moniky Kompaníkovej. 

Abrahámskemu dobrému vínku 

vzdala hold i v Óde na víno od P. 

Zvona – „Ó, víno, víno, Boh ti nebo 

daj!“  

Príjemný večer doznieval v Denveri 

pri milom občerstvení v podaní p. Ma-

rianny Hričovej, ktorá predstavila lite-

rárny návrat Michala Viewegha Muž a 

žena. A samozrejme i tento rok sa po-

tom ešte dlho debatovalo nielen o lite-

rárnych témach. 

Monika Hornáček Banášová 
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MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V ABRAHÁME 

Z ČINNOSTI MO MS  

V II. ŠTVRŤROKU 2018 

Aj v 2. štvrťroku 2018 to v Miestnom 

odbore Matice slovenskej v Abraháme 

opäť žilo,  pretože sme si v pláne čin-

nosti na rok 2018 schválili množstvo ak-

cií, na ktorých sa zúčastníme, alebo ich 

budeme priamo zabezpečovať. 

Členovia výborov Matice slovenskej  

zasadali pravidelne raz mesačne na vý-

borových schôdzach, kde sa pripravo-

vali jednotlivé akcie, ktoré sa mali usku-

točniť, prípadne mimoriadne podľa po-

treby. 

8.4. sa členovia MO MS zúčastnili na 

jarnom kole koncertov v Cíferi – manže-

lia Tomáš a Zita Šimonoví. 

8.4. sa 14  členovia MO MS, ktorí mali 

záujem o výlet do Vysokých Tatier, 

stretli v klube matice, aby spoločne pre-

rokovali harmonogram 3-dňového vý-

letu v dňoch 15. – 17. mája 2018. Záro-

veň bola dohodnutá účasť matičiarov na 

17. ročníku ochutnávky jedál starých 

materí s určením konkrétnych jedál, 

ktoré budú vystavovať. 

14.4. sa   12 matičiarov zúčastnilo na 

výstave a ochutnávke jedál starých ma-

terí, kde reprezentovali obec svojimi 

jedlami. Fotografie z výstavy sú na ma-

tičnej stránke. 

 
20.4. sa 11 členov MO MS zúčastnilo 

v MsKs Galanta na spomienkovom ve-

čeri na Karola Duchoňa pod názvom 

„Kantiléna“. 

21.4. sa delegácia v zložení Ladislav 

Buček, Margita Bučeková, Milada Ivan-

číková  a Anna Klementová zúčastnili 

na VČS MO MS v Cíferi, nášho družob-

ného odboru. 

3.5. 3 členky výboru MO MS upravili 

okolie pomníka padlých pri kostole. 

5.5.  sa delegácia nášho odboru v zlo-

žení  Marián Vrbovský, Terézia Vrbov-

ská, Milada Ivančíková, Jozef Ivančík 

a Anna Klementová zúčastnila na VČS 

MO MS vo Veľkých  Úľanoch. 

6.5. sa členovia MO MS zúčastnili na 

slávnostnej sv. omši  v rím.-kat. kostole 

ako spomienke na padlých občanov v 1. 

a 2. svetovej vojne. Po skončení  omše 

bolo kladenie vencov k pomníku pad-

lých pri kostole. Slávnostný príhovor 

mal starosta obce Ing. Igor Németh. Za 

obec kládol veniec starosta  Ing. Igor 

Németh, za MO Matice slovenskej 

v Abraháme predsedníčka Anna Kle-

mentová. Fotografie z kladenia vencov 

sú vo fotogalérii matičnej stránky 

www.maticaslovenskaabraham.sk  

9.5. sa 4 matičiari zúčastnili na brigáde 

vo farskej záhrade 

V dňoch 15. – 17. mája sa 14 členov MO 

MS zúčastnilo na 3-dňovom výlete do 

Vysokých Tatier. Viac sa môžete dočí-

tať priamo z článku uverejneného v Ab-

rahámskych novinách. Fotografie z vý-

letu sú vo fotogalérii na matičnej 

stránke. 

16.6. MO MS zorganizoval výlet do 

blízkeho okolia pre žiakov ZŠ Michala 

Tareka v Abraháme a našich matičiarov. 

Na výlete sa zúčastnilo  18 matičiarov, 6 

rodinných príslušníkov a 20 žiakov ZŠ 

Michala Tareka s 2 pedagógmi. Bližšie 

si o tomto výlete môžete prečítať v sa-

mostatnom článku „Spoznávanie krás 

Trnavského kraja“, ktorý je uverejnený 

v Abrahámskych novinách. Fotografie  

z výletu sú na matičnej stránke – fotoga-

léria.  

23.6.  sa v obci uskutočnil „Obecný 

deň“, na ktorom sa matičiari zúčastnili 

podľa  záujmu. 

 Predsedníčka MO MS sa v priebehu 

štvrťroka starala o aktualizovanie matič-

nej stránky, dopĺňanie fotogalérie a ak-

tuálnych článkov, ako aj písanie článkov 

do online novín Abrahámčan a Abra-

hámskych novín. 

Anna Klementová 

predsedníčka MO MS v Abraháme 

MATIČIARI VO VYSO-

KÝCH TATRÁCH 

 Po vydarenom výlete do Košíc sme sa 

začali zamýšlať, kam v tomto roku. Jed-

noznačne sme sa dohodli, že v tomto 

roku to budú naše veľhory Vysoké 

Tatry.  Hľadali sme vhodný termín. Ani 

v tomto nebol problém, dohodli sme sa 

na májovom termíne. Už bolo treba vy-

baviť iba hotel Trigan na Štrbskom Plese 

a  výlet bol  takmer zabezpečený. Prob-

lém s bezplatnými lístkami nebol, pre-

tože sme ich kupovali v prvom možnom 

termíne spolu s miestenkami. Mysleli 

sme na všetko, naplánovali sme si har-

monogram na jednotlivé dni, aby všetko 

do seba zapadalo ako ozubené kolieska. 

Utorkové ráno nevyzeralo práve najprí-

jemnejšie, drobný dážď nám na nálade 

neubral a verili sme, že nás čakajú veľmi 

príjemné spoločné chvíle. A nemýlili 

sme sa. Už na stanici v Trnave sme sa 

bavili na vtipoch našich rozprávačov. 

Nálada bola výborná aj počas cesty 

rýchlikom. Po príchode na hotel a uby-

tovaní sa na jednotlivých izbách sme ve-

selo vyrazili do skúmania okolia Štrb-

ského Plesa. Naša prvá cesta viedla 

k hotelu Fis a skokanským mostíkom.  

Veľmi peknou vychádzkou bolo  skú-

manie okolia Štrbského  Plesa, venovali 

sme pozornosť aj vyrezávaným sochám, 

ako boli orol, medveď, veverička, bobor 

a iné, ktoré krášlia okolie Štrbského 

Plesa. Počasie nám prialo, mraky sa roz-

behli na všetky strany a počas prvých 

dvoch dní nám našťastie nepršalo, hoci 

predpoveď  tomu nenasvedčovala.  

Na druhý deň sme po výdatných raňaj-

kách vyrazili na túru. Vyviezli sme sa 

električkou do Starého Smokovca, od-

tiaľ lanovkou na Hrebienok. Z Hre-

bienka sme zišli  na Bilíkovu chatu, od-

tiaľ  dolu k vodopádom. Túra bola ná-

ročná, ale všetci 15 sme ju zvládli. Od 

vodopádov sme šli na Reinerovu  chatu, 

kde sme sa „potúžili“ výborným bylin-

kovým čajom a odtiaľ už cesta viedla  na 

Hrebienok a lanovkou do Starého Smo-

kovca. Náš matičný fotograf všetko zdo-

kumentoval, aby nám zostala aj takáto 

spomienka.  
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Po náročnej túre nás čakal wellness. Vý-

borný bazén s teplou vodou, vírivky, 

sauny, to bola odmena po namáhavom 

dni. A po oddychu vo wellness kvalitná 

večera formou švédskych stolov.  

Posledný deň nášho pobytu bol upršaný. 

Vybrali sme sa  na vychádzku do okolia 

hotela, ale  mrholenie miestami prechá-

dzalo do silného dažďa, a tak sme si vy-

chádzku skrátili a skončili sme v cuk-

rárni. Veď bolo treba ochutnať aj tatran-

ské špeciality a výborný ovocný a bylin-

kový čaj. Obedom v hoteli Trigan sme 

ukončili pobyt a zubačkou sa zviezli do 

Štrby, odkiaľ nám išiel rýchlik do Tr-

navy. 

Cesta nám ubiehala neuveriteľne rých-

lo, ani sme sa nenazdali a bola Trnava. 

Tešili sme sa všetci domov, veď nás tu 

čakajú tí, ktorých máme radi, a už nám 

začali aj chýbať naši najbližší prí-

buzní, priatelia a spoluobčania. 

Anna Klementová 

predsedníčka MO MS Abrahám 

SPOZNÁVANIE  KRÁS  

TRNAVSKÉHO KRAJA 

Aj takto by sa dal nazvať výlet, ktorý 16. 

júna 2018 zorganizoval Miestny odbor 

Matice slovenskej v Abraháme  pre žia-

kov Základnej školy Michala Tareka 

v Abraháme a matičiarov. 

Predpoveď počasia nám už od rána na-

značovala, že bude pekný slnečný deň.  

V ranných hodinách  niektorí  členovia 

výboru zabezpečovali ešte posledné prí-

pravy a záujemci o výlet sa mohli vydať 

na cestu.  

Našou prvou zastávkou boli Vlčkovce. 

V minulom roku tu obec  otvorila zre-

konštruovaný „Vidiecky dom“. Boli 

sme veľmi prekvapení,  koľko rôzneho  

materiálu, výšiviek, krojov, keramiky, 

rôzneho  „historického nábytku“, poľno-

hospodárskeho náradia, kuchynského 

zariadenia sa podarilo obci Vlčkovce 

zhromaždiť na tomto mieste. Z  takmer 

rozpadávajúceho  domu sa  zachoval kus 

farkašínsko–vlčkovskej histórie ako 

spomienka  pre všetkých Vlčkovčanov, 

ale najmä pre mladšie generácie.  Sprie-

vodcu Vidieckym domom nám robil sta-

rosta obce Ing. Ivan Dobrovodský, kto-

rému patrí naše poďakovanie. 

 
Ďalšou  zastávkou bol  „Pamätný dom 

Juraja Fándlyho“ v Naháči. Tu nás hneď 

po príchode privítal starosta obce  Vla-

dimír Kašša, ktorý nám urobil sprie-

vodcu po pamätnom dome aj s odbor-

ným výkladom o živote a diele Juraja 

Fándlyho.  

V prednej časti domu sú dokumenty 

o živote a diele Juraja Fándlyho, spiso-

vateľa, národného buditeľa, príslušníka 

skupiny Bernolákovcov a katolíckeho 

kňaza,  prezentované ako fotokópie jeho 

diel a statí. Prezentuje sa tu aj dobový 

interiér, v ktorom tvoril. 

 

Druhá časť expozície má národopisný 

charakter s názvom „Čierna kuchyňa“. 

V ďalších miestnostiach sa prezentujú 

odievanie a zamestnanie roľníckeho 

a remeselníckeho obyvateľstva. Vo 

dvore základnej školy sme si mohli po-

zrieť nekvitnúcu Fándlyho jabloň. 

Starostovi obce Naháč patrí tiež naše 

poďakovanie. 

Čas veľmi rýchlo ubiehal a náš čakala 

Katarínka. Autobus nás vyviezol až na 

parkovisko, odkiaľ sme museli  šľapať 

po vlastných. Príjemnou lesnou cestič-

kou sme sa asi za 15 min. dostali k zrú-

canine  kláštora. Kláštor bol  založený 

roku 1618 na mieste, kde sa podľa le-

gendy zjavovala svätá Katarína mla-

dému grófovi a pustovníkovi Jánovi Ap-

ponyimu. Katarínka bola miestom ruš-

ného života mníchov a cieľom mnohých 

pútí pospolitého ľudu. 

V júli 1786 bol kláštor dekrétom cisára 

Jozefa II. zrušený. Mnísi museli toto 

miesto opustiť, inventár bol porozdá-

vaný do okolitých kláštorov a obcí 

a kláštor začal pustnúť a meniť sa v ru-

iny. 

V súčasnosti sa o záchranu pozostatkov 

kláštora a kostola stará občianske zdru-

ženie Katarínka v spolupráci so Združe-

ním kresťanských spoločenstiev mlá-

deže. 

Okolie kláštora a kostola je udržiavané 

a množstvo návštevníkov tu pri opekani-

sku  trávi  veľa voľného času. Takýto 

piknik sme si urobili aj my, pretože  

členky výboru v skorých ranných hodi-

nách upiekli špekačky, ktoré sme vo var-

ných kanviciach spolu s kávou, množ-

stvom rôzneho sladkého a slaného pe-

čiva priniesli na Katarínku. Nechýbali 

ani deky, karimatky a „malé hodovanie“  

sa mohlo začať. 

Všetkým deťom sa pobyt na Katarínke 

páčil, a tak sme urobili aj rýchlu zmenu.  

Namiesto návštevy Zsl. múzea v Trnave 

sme si predĺžili pobyt na Katarínke. Tí 

odvážnejší vyšli aj po železných scho-

doch na vežu, odkiaľ bol prekrásny vý-

hľad na okolie.  

Poďakovanie patrí  aj riaditeľke Základ-

nej školy Michala Tareka Mgr. Vierke 

Lehotskej a zástupkyni Mgr. Ľubke Ši-

monovej za pedagogický dohľad a žia-

kom za disciplínu a slušné správanie po-

čas celého zájazdu. 

Už sa teším na množstvo krásnych zá-

berov, ktoré počas celého dňa nafotil náš 

matičný fotograf Marian Vrbovský.  
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Všetky  tieto  zábery obohatia  fotogalé-

riu  na našej  matičnej stránke www.ma-

ticaslovenskaabraham.sk 

 

Ani sme sa nenazdali a bol čas, keď sa 

treba vrátiť domov. Veď našich najmen-

ších výletníkov tu očakávali  v stano-

venú hodinu ich rodičia, alebo  príbuzní, 

aby ich  odprevadili domov. 

Sme radi, že sa nám  podarilo vidieť  

miesta v neďalekom okolí, ktoré boli pre 

mnohých účastníkov zájazdu veľkou ne-

známou. Zase sme bohatší o množstvo 

pekných zážitkov, spoločne strávených 

chvíľ  našich  najmladších a skôr naro-

dených  spoluobčanov v prekrásnej prí-

rode Trnavského kraja. 

Anna Klementová 

predsedníčka MO Matice slovenskej 

Abrahám

ŠTRNÁSŤ  DNÍ V KRAJINE SEVERU 

Blížia sa dni dovoleniek, keď mnohí 

z nás zamieria buď niekam na Sloven-

sko alebo do zahraničia. Cieľ ciest je 

rôzny. Niekto si chce zaslúžene odpoči-

núť, iný spoznať cudzie kraje, ľudí. 

Spolu s bývalým kolegom z Hoste a Lo-

šonca sme sa koncom mája zúčastnili na 

rybárskom zájazde do krajiny severu – 

Nórska. Možno bude čitateľov zaují-

mať, ako sa žije v krajine na severe Eu-

rópy. Cesta bola veľmi dlhá, ale videli 

sme toho veľa. Precestovali sme po ces-

tách Nórska a Švédska spolu viac ako 

5400 kilometrov, takže môžeme porov-

návať, aj keď za taký krátky čas sa nedá 

spoznať všetko. Švédsko a Nórsko sú 

z nášho pohľadu bohaté krajiny a z toho 

sa dá usudzovať, že budú mať na úrovni 

aj cesty. A majú. Množstvo mostov a tu-

nelov je až neskutočne veľa. Čo by sa 

však dalo lepšie porovnať z pohľadu, 

ktorý nezávisí od peňazí, je ohľadupl-

nosť a disciplína na cestách. Nestretli 

sme sa po celej ceste Nórskom ani Švéd-

skom, aby po nás niekto vytruboval, či 

nervózne blikal, keď sme miestami jaz-

dili pomalšie a hľadali správnu cestu. Ak 

by ste jazdili šesťdesiatkou tam, kde je 

povolená 80-kilometrová rýchlosť, tak 

vás nik nepredbehne, nevytrubuje, nikto 

sa na vás netlačí. Všetci trpezlivo šli aj 

za najpomalším autom a nikto riskantne 

nepredbiehal. Vysoká disciplína na ces-

tách je dôvodom malého počtu nehôd. 

A teraz to porovnajme s našou obcou 

najmä na Družstevnej ulici, deväť z de-

siatich šoférov nedodržiava päťdesiatku, 

stovka a viac v obci nie je žiadna vý-

nimka, skúste ísť 50-kilometrovou rých-

losťou a za vami auto, ktoré vás nemôže 

z akéhokoľvek dôvodu predbehnúť. Na-

dávame na tých „hore“, že nedodržia-

vajú zákony a možno práve dnes sme 

prekročili päťdesiatku v obci. Čistotu 

a poriadok nie je asi ani potrebné spomí-

nať, tým je sever povestný. Často sme 

zastavili na parkovisku, odpočinúť si 

alebo natankovať na čerpacej stanici. 

I tam, kde nie je benzínka, iba odpočí-

vadlo, je poriadok a toalety na vysokej 

úrovni. Ozajstným špičkovým odpočí-

vadlom spojeným s prezentáciou okolia 

bolo odpočívadlo medzi Oslom a Mal-

mä. Vyhliadková terasa na okolie s ďa-

lekohľadom, videoprezentácia na šty-

roch obrazovkách a história od raných 

čias po súčasnosť na ôsmich obrazoch. 

Po príchode na miesto nás už pri prí-

chode domáci pán informoval, ako 

máme triediť odpad, museli sme triediť 

už priamo v domácnosti, a to na sklo 

a kovy spolu, plasty, papier, odpad z po-

travín, odpad zmesový. Vytriedené su-

roviny potom v určitých stanovených 

termínoch odváža spracovateľ. Je to po-

vinné pre všetky domácnosti. Možno by 

to šlo i u nás v našej obci s tým, že by 

boli obyvatelia aj motivovaní, a to nie-

len presviedčaním o nevyhnutnosti se-

parovania odpadu, ale aj finančne tak, že 

ten, kto bude separovať, bude mať nižší 

poplatok za odpad, prípadne žiadny po-

platok. Nórsko je štátom s malým poč-

tom obyvateľov porovnateľným so Slo-

venskom, ale rozlohou je niekoľkoná-

sobne väčšie, má veľké zásoby plynu, 

ropy a iných surovín, z čoho potom zís-

kava veľké finančné zdroje, môže si do-

voliť vytvárať finančnú pomoc aj pre iné 

menej rozvinuté štáty. Iste ste všetci po-

čuli o Nórskych fondoch, o ktoré sa 

uchádza aj Slovensko. 

Navštívili sme aj miestne obchody. Je 

pochopiteľné, že pri príjmoch bežných 

zamestnancov, ktoré sa rovnajú trom až 

päť či šesť tisícom eur mesačne, budú aj 

ceny k týmto príjmom primerané. Nám 

sa zdali závratné. V Nórsku je určitá 

prohibícia, ale alkohol sa v obchodoch 

predáva, je neskutočne drahý, predaj len 

do 20. hodiny, potom sa zatiahne roleta 

a je po predaji. Cestou najmä po Nórsku 

sme videli vo dvoroch rodinných domov 

stožiare s vlajkami Nórska, nie v kaž-

dom dvore, ale iste viac ako v polovici. 

Sprvu sme si mysleli, že je dáky štátny 

sviatok, ale boli to bežné pracovné dni. 

Svedčí to zrejme o vlastenectve, či ak 

chcete patriotizme k svojmu štátu a 

vlasti. U nás je to skôr rarita označovaná 

za nacionalizmus a neraz vystavená na 

posmech okoliu. Školstvo v Nórsku sme 

nemali možnosť spoznať, ale z rozho-

voru s domácimi sme sa dozvedeli, že sa 

neznámkuje, ale na konci roka prebehne 

test žiakov. Po ceste sme videli v mes-

tečkách či dedinách aj niekoľko cintorí-

nov. Žiadne finančne náročné monu-

menty, jednoduchý kameň s nápisom, 

bez ohrádky, trávnik. Nadobudli sme na 

cestách dojem, že nie Nórsko je bohatý 

štát, ale podľa áut je bohatým štátom 

Slovensko, a to podľa počtu X5, X6 či 

Q7 na slovenských cestách. Alebo je to 

v tom, že sa naparujeme pred inými, že 

keď máme X..., sme niečo viac ako iní? 

Nevyvyšujú sa nad iných, aj keď by na 

to mali, skromnosť severanom nie je cu-

dzia. Domy, ako keby boli všetci rov-

nako finančne situovaní, žiadne paláce 

na jednej strane a na druhej chatrče. 

Domy bez oplotení a dvoj- či trojmetro-

vých múrov. A ako je to v mnohých prí-

padoch na Slovensku, asi sa tam ne-

kradne a možno susedské spolunažíva-

nie funguje. Nórsko má najmenší rozdiel 

medzi výškou platov, zrejme preto, že 

práca kopáča kanálov je rovnako dôle-

žitá ako práca povedzme pracovníka pri 

stroji či inde. A je to všade poznať, na-

dobudli sme dojem, že sú si všetci akosi 

rovní. Za ten krátky čas sa nedá všetko 

objektívne vyhodnotiť, ale celkový do-

jem je veľmi dobrý. Ako hodnotiť túto 

krajinu? Veľmi pekná krajina s množ-

stvom prírodných krás, s vysokou dis-

ciplínou a toleranciou, bezpečnosťou, 

kde je korupcia neznámy pojem. Je to 

krajina s ľuďmi, od ktorých sa dá po-

učiť, a stojí za to ju navštíviť.  

M. Vrbovský 

 

 

http://www.maticaslovenskaabraham.sk/
http://www.maticaslovenskaabraham.sk/
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ČO NOVÉ V MATERSKEJ ŠKOLE 

...a je to tu. Školský rok je za nami 

a deti, rodičia i učitelia si už v hlavách 

kombinujú dovolenkové destinácie. Aby 

sme však nezabudli, čo pekné sme za-

žili, tu je prehľad našich aktivít, ktoré 

sme v škôlke od marca zažili. 

22. marca nás navštívil skvelý hudob-

ník p. Hladík, ktorý vo výchovnom 

koncerte ukázal, predviedol a dal aj vy-

skúšať množstvo netradičných hudob-

ných nástrojov, ktoré sa len tak nevidia 

a nepočujú. Koncert bol prepletený 

s rozprávkou o orientálnej kráske a deti 

vyprovokoval aj k nejednej tanečnej im-

provizácii.  

Aj v apríli sme sa mohli kultúrne vyžiť 

– 5.4. nás totiž navštívilo bábkové di-

vadlo s interaktívnou rozprávkou Ako 

sa Gašpar takmer kráľom stal. Vtipná 

rozprávka vtiahla do účinkovania aj 

deti, ktoré sa vďačne zmenili na malých 

hercov – a šlo im to výborne!  

Apríl je zas mesiacom, keď sa na gaz-

dovských dvoroch tešia hospodári no-

vým prírastkom. A aj v Abraháme je ta-

kých gazdov viac. Náš dlhoročný priateľ 

– pán Hrubík s manželkou nás aj v tom-

to roku pozvali pozrieť si, ako to na jar 

vyzerá medzi domácimi zvieratkami. 

Videli sme veľa bežných druhov domá-

cich zvierat a ich mláďat a každé sme si 

mohli aj pohladiť a zblízka pozrieť, aký 

má domček a čím sa živí.  

Keďže je v apríli zápis detí do veľkej 

školy, navštívili sme s veľkáčmi Zá-

kladnú školu Michala Tareka, kde si 

deti mohli prezrieť jej priestory a vidieť, 

ako prváci usilovne pracujú. 

Koncom apríla sa veľkáči zúčastnili na 

5-dňovom plaveckom výcviku v Senci, 

kde sa pod odborným dohľadom lekto-

rov plávania naučili pochopiť vodu ako 

priateľa. Základy plávania tak zvládli 

všetci. 

Druhá májová nedeľa sa rozoznela na-

šimi piesňami a básničkami, ale aj mi-

lými divadielkami „O víle, ktorá si pora-

nila nôžku“ a „O motýľovi, ktorý si 

chcel zarábať na darček pre mamičku“, 

ktorými sme chceli potešiť hlavne ma-

mičky pri príležitosti Dňa matiek – 

a veríme, že potešenie sa vydarilo!  

Návšteva farmy v Pustých Úľanoch 

bola ďalšia naša akcia pre širšiu verej-

nosť a každý, kto prišiel, sa určite pote-

šil. Nádherné prostredie, úžasní ľudia, 

prekrásne počasie. Deti tu mali priestor 

nielen bližšie sa zoznámiť so zvierat-

kami, ale aj zabaviť sa, povoziť na vozí-

koch, počlnkovať sa a pohojdať...  

Miesta a času bolo dosť. Aj brušká boli 

potešené, pretože tento výlet bol spojený 

so spoločnými raňajkami, kde si malí aj 

veľkí zamaškrtili na skvelých zdravých 

nátierkach, ktoré ochotne pripravili naše 

tety kuchárky. A neskôr ešte chutné 

šišky pre maškrtné jazýčky – a radosti 

nebolo konca-kraja.  

Aj tento rok sa mali veľkáči možnosť 

zapísať na krúžok angličtiny a lektorka 

angličtiny p. Gogová si koncom mája 

pozvala rodičov týchto detí na otvorenú 

hodinu angličtiny, kde mohli rodičia 

vidieť, ako a čo sa v tomto krúžku deti 

naučili.  
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Spriatelený ujo policajt na nás ani tento 

rok nezabudol, a tak si deti opäť mohli 

urobiť detský vodičský preukaz. Sa-

mozrejme, že to nebolo zadarmo. Preu-

kázať sa museli svojimi teoretickými 

i praktickými vedomosťami a zručnos-

ťami pred týmto mužom zákona, ale na-

koniec tieto skúšky zládli všetci na jed-

ničku, a to bez trémy a strachu, pretože 

naše deti pravidlá dopravy skvele ovlá-

dajú!  

...a najväčší sviatok detí – MDD sme 

tentoraz oslávili doma. Náš školský dvor 

nám poskytol dobrý priestor na hry a zá-

bavu. Od rána sa deti schádzali na dvore, 

a spolu s rodičmi sa mohli do chuti hrať 

– ale nielen to. Neraz počujeme, ako si 

dospelí vzdychnú: „Kiež by sme boli 

ešte aspoň na chvíľu deťmi!“ Tak sme 

im to umožnili. Všetci veľkí sa na deň 

detí premenili na deti, aby mohli oslavo-

vať deň detí oprávnene. No a tak s nami 

absolvovali rodičia jedno dopoludnie 

v úlohe dieťaťa. Najprv sme si spolu za-

cvičili rannú rozcvičku, nasledovali spo-

ločné raňajky, kde sa opäť ochutnávali 

chutné nátierky našich šikovných ku-

chárok a potom už začali hry na stano-

viskách. Pre tropické počasie sme volili 

hlavne hry s vodou, takže nakoniec ne-

ostal nikto suchý! Nálada bola skvelá. 

Prispeli k nej aj rodičia, ktorí zabezpe-

čili grilovanie špekáčikov a ozvučenie 

dvora... ale aj každý jeden dospelák, 

ktorý sa ochotne zmenil na dieťa a spo-

lupracoval v našich hrách a súťažiach. 

Opäť nechýbali ani šišky a nakoniec 

malý darček pre menšie aj veľké deti. 

No a celkom nakoniec – popoludní sa 

deti s rodičmi mohli povoziť na živých 

koníkoch.  

Učenie zážitkom je asi to najefektívnej-

šie. Mysleli sme na to, keď sme sa učili 

o vývoji hmyzu. Deti v motýlej farme, 

ktorú sme v oboch triedach založili, 

mohli na vlastné oči vidieť, ako sa z hú-

seničiek vyvinuli motýle. A potom ich 

s radosťou vypustili na slobodu. 

20. júna si deti mohli pozrieť bábkové 

divadielko: Popoluška s večne živým 

tradičným motívom. Deti sa na chvíľu 

premenili na rozprávkové postavy, a tak 

si príbeh prežili na vlastnej koži 

...a ešte posledný júnový týždeň nás 

čaká maturita predškoláka, kde sa 

predškoláci ešte naposledy ubezpečia, 

že sú na školu dobre pripravení, rozlúčia 

sa so škôlkou, kamarátmi, personálom... 

Možno nám ukvapne aj slzička... ale ide 

sa ďalej. Veď každý koniec je aj nový 

začiatok! 

Tak teda: KRÁSNE LETO A HURÁ 

NA PRÁZDNINY! 

Juliana Baňasová 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA MICHALA TAREKA V ABRAHÁME 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA 

V ANGLICKOM JAZYKU 

 A BOLD RABBIT 
Dňa 6.4.2018 sa 

žiaci 3. – 5. roč-

níka zúčastnili na 

anglicko-sloven-

skom predsta-

vení v divadelnej 

sále v Galante. 

Predstavenie „A 

Bold RABBIT“ 

(Odvážny KRÁLIK) v rozsahu 50 minút 

bolo spracované v hravej, nápaditej a 

modernej podobe vďaka divadelnej spo-

ločnosti so sídlom v Martine. Našim žia-

kom umožnilo zdokonaliť sa v anglic-

kom jazyku, nadobudnúť schopnosť 

bezprostrednej interakcie a zároveň mať 

jedinečný umelecký zážitok z činoher-

nej rozprávky. Divadelná adaptácia roz-

právky bola spracovaná na základe sláv-

nej knižky Jozefa Cígera Hronského, 

ktorá je azda prvou naozajstnou knihou, 

ktorú držali v rukách celé generácie na-

šich detí. Putovanie malého zajka sve-

tom sprevádza túžba spoznať nové veci, 

túžba presláviť sa a niečo naozaj veľké 

dokázať. Zajko, hoci smelý a odvážny, 

nepočúvne otcovu radu, že zajace majú 

chodiť po takých chodníčkoch, po kto-

rých chodievajú ľudia, oklame vranu i 

psov, vystraší ľudí v meste, okradne 

zbojníkov, prvé, čo si za ukradnuté pe-

niaze kúpi, je krásny oblek a nové auto. 

I napriek týmto skutočnostiam je zajko 

hrdinom pozitívnym a predovšetkým si 

okamžite získal v divadelnej adaptácii 

mnohých divákov, a to aj vďaka vese-

lým pesničkám, ktoré rámcovali a dopo-

vedali jednotlivé výstupy. Zábavnou 

formou sa žiaci mohli presvedčiť, že 

všetko chce svoj čas, že trpezlivosť 

a usilovnosť sú odmenené úspechom 

a že nie vždy je ľahké riešenie tým naj-

lepším.  

HEROES 
Tento rok sa podarilo našej škole opäť 

spestriť vyučovanie angličtiny a zároveň 

sprostredkovať žiakom 6. – 9. ročníka 

kultúrny zážitok návštevou činoherného 

anglického divadelného predstavenia 

Heroes. Na predstavení sme sa zúčast-

nili dňa 6. apríla 2018 v divadelnej sále 

v Galante.  

Po jazykovej stránke predstavenie 

umožnilo žiakom zdokonaliť sa v an-

glickom jazyku, nadobudnúť schopnosť 

bezprostrednej interakcie a ponúklo im 

možnosť rozvoja slov-

nej zásoby a dôležitej 

jazykovej kompeten-

cie počúvania s poro-

zumením. Herci Diva-

delného centra v Mar-

tine sa zároveň svoj-

sky a nezabudnuteľne 

zhostili témy potreby 

existencie hrdinov v 

našom živote. Potreba 

mať svojho hrdinu, 

identifikovať sa s nie-

kým výnimočným je 

vlastná každému  

z nás. Hemžia sa nimi 

i mnohé filmy a všetci im držíme palce. 

Najmä dospievajúci a mládež sa potre-

bujú identifikovať s niekým lepším, na-

podobňovať, no niekedy, na škodu veci, 

zabúdajú na tých, ktorí žijú na dosah. Na 

reálnych hrdinov „z mäsa a kostí“ – svo-

jich spolužiakov, kamarátov, susedov, 

rodičov... A práve o nich bolo spomí-

nané predstavenie „HEROES“ – (Hrdi-

novia). Išlo o mozaiku príbehov z reál-

nej ankety Detský čin roka. Účinkujúci 

používali anglický jazyk, ktorý dopĺňali 

vysvetľujúcimi aj vtipnými vsuvkami 

v slovenskom jazyku. Posolstvo pred-

stavenia bolo napokon jednoduché – v 

každom z nás sa skrýva hrdina, musíme 

len potlačiť strach ním byť. „Superman 

isn't a real hero. 

Real people are he-

roes.“ (Superman 

nie je hrdina. Hrdi-

nami sú skutoční 

ľudia.) Pevne ve-

ríme, že sa všetci 

dokážeme inšpiro-

vať posolstvom 

predstavenia a bu-

deme k sebe oveľa 

ohľaduplnejší 

a ľudskejší. 

M. Žgančíková 

PLAVECKÝ 

VÝCVIK 
V dňoch 9. – 13. 4. 2018 sa žiaci našej 

školy zúčastnili na plaveckom výcviku 

v Aquaparku v Senci. Na tomto výcviku 

sa zúčastnilo 24 žiakov. Odchádzali sme 

každý deň po 5. vyučovacej hodine a vý-

cvik trval denne od 13.15 do 14.45 h.  

Žiaci boli od prvého dňa rozdelení do 

troch skupín podľa úrovne a viedli ich 

traja inštruktori. Zároveň bol prítomný 

plavčík a dvaja pedagogickí zamest-

nanci našej školy.  

Každým dňom bolo vidieť, že sa naši 

žiaci zlepšujú, ale hlavne, že z toho majú 

veľkú radosť. Počas tohto týždňa si 

osvojili základy techniky plávania, sa-

mozrejme, každý vo svojej kategórii 

podľa úrovne. 

Na záver dostal každý žiak diplom o ab-

solvovaní plaveckého výcviku a pa-

mätnú medailu. 

Mgr. Marian Hrbán 

 

SLÁVIK SLOVENSKA 
Dňa 25. apríla 2018 sa v našej škole u-

skutočnila spevácka súťaž v speve ľudo-

vých piesní pre žiakov prvého stupňa 

– „Slávik Slovenska.“ Ide o najstaršiu 

spevácku súťaž detí a mládeže na Slo-

vensku. V tomto roku je to už 28. ročník, 

ktorého garantom je Peter Dvorský. Do 

poroty sme pozvali aktívnu členku abra-

hámskeho folklórneho súboru Jatelinka  

pani Annu Gécovú. 

Na začiatok deti z krúžku Ľudových hier 

a tancov ukázali svojim spolužiakom, 

ako sa v minulosti naši predkovia v det-

stve hrali, spievali a tancovali. Na súťaži 

sa zúčastnilo 18 žiakov, ktorí svojím 
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spevom ľudových piesní prezentovali 

svoj talent a vzťah k spevu. Na prvých 

troch miestach sa umiestnili: 

1. miesto Linda Jursová  

2. miesto Sárka Kuštárová 

3. miesto Kristínka Búranová 

Spoločne sme zvíťazili všetci, pretože 

sme si pripravili pekné a slávnostné po-

poludnie.  

Mgr. Z. Lizáková 

ŠKOLA V PRÍRODE 

 GÁPEĽ 
Kto šiel 7. mája tohto roku približne 

o 7.30 h okolo autobusovej zastávky 

v Abraháme, určite si všimol skupinu 

detí i dospelých. To rodičia vyprevá-

dzali svoje deti do školy v prírode. To, 

čo ruky a nohy malo a chodilo do 2., 3. 

a 4. ročníka základnej školy spolu s pani 

zástupkyňou Mgr. Ľ. Šimonovou – ve-

dúcou ŠvP, pani učiteľkou Z. Lizákovou 

a pánom učiteľom Mgr. M. Hrbánom, 

netrpezlivo čakali na autobus, ktorý ich 

mal odviesť do rekreačného zariadenia 

GÁPEĽ v Nízkych Tatrách. Tohto roku 

naša cesta do školy v prírode viedla po-

pri rieke Hron. Deti z okien obdivovali 

historické pamiatky, a to zrúcaniny hra-

dov Pustý hrad, Revište, Šášov a zre-

konštruovaný Ľupčiansky hrad so staro-

bylou lipou. Po troch hodinách cesty pán 

šofér zaparkoval autobus na parkovisku, 

kde nás už čakal Mgr. D. Lupták, ktorý 

sa staral o zdravie detí počas pobytu 

v škole v prírode. Rekreačné zariadenie 

Gápeľ sa nachádza na južnej strane 

Chopku, v malebnom prostredí Nízkych 

Tatier. Po zoznámení sa s interiérom za-

riadenia a dobrom obede sme sa vydali 

na prvú turistickú vychádzku. Pôvodne 

sme si mysleli, že nám postačí, ak to vy-

stúpame k hotelu Srdiečko. Ale naši 

žiaci sú plní síl a dostali sme sa až po ho-

tel Kosodrevina, odkiaľ sme mali pekný 

výhľad na Chopok a Ďumbier. 

Na druhý deň sme sa vybrali jednou 

z najväčších turistických atrakcií Hore-

hronia – Čiernohronskou lesnou želez-

ničkou z Čierneho Balogu do Vydrov-

skej doliny, kde sa nachádza Lesnícky 

skanzen Vydrovo. Putovali sme náuč-

ným chodníkom, ktorý nám odkrýval ta-

jomstvá lesa, históriu lesníctva, prácu 

lesníkov, pestovanie, ochranu a význam 

lesa. Na ceste späť sa deti zoznámili 

s geografickým stredom Slovenska, kto-

rým je vrch Hrb pri dedine Lubietová. 

Navštívili sme aj Bystriansku jaskyňu, 

ktorá je známa pozoruhodnými skal-

nými útvarmi, vývojom podzemných 

priestorov, výskytom netopierov a pria-

znivými klimatickými podmienkami na 

speleoterapeutickú liečbu. Po vypnutí 

osvetlenia sprievodkyňou sme si mohli 

vyskúšať, ako to je byť v úplnej „tme 

tmúcej.“ Okrem turistických vychádzok 

sme sa aj učili, zapisovali a kreslili zá-

žitky z každého dňa a vyrábali darčeky. 

Veľký zážitok v nás zanechal kvíz 

a spoločná párty. V kvíze si žiaci zopa-

kovali nové vedomosti, ktoré získali po-

čas pobytu v škole v prírode. Na spoloč-

nej párty sme tancovali, spievali a zabá-

vali sa. Zrazu bol piatok 11. mája a mu-

seli sme sa poberať domov. Rozlúčili 

sme sa s pánom zdravotníkom a celým 

personálom Gápeľa. Pani vedúca nám 

povedala, že naše deti boli veľmi dobré 

a pekne sa správali. Sme radi, že sme 

spoločne spoznali ďalšiu krásnu časť 

nášho Slovenska. Rekreačné zariadenie 

Gápeľ vďaka svojej polohe nám umož-

nilo zažiť výnimočné zážitky spojené 

s pobytom v nádhernom vysokohor-

skom prostredí. Opäť som si spomenula 

na báseň od M. Rúfusa Modlitba za Slo-

vensko, v ktorej Slovensko prirovnáva k 

hniezdu plného detí, otcov a mám. Pia-

tykrát sme sa v škole v prírode mohli 

presvedčiť, že to naše malé Slovensko je 

veľmi krásne a plné dobrých ľudí v ňom 

žijúcich presne tak, ako to je v básni. 

Tak nám zostáva si len priať, aby sme si 

to krásne, niekde i drsné, rodné či naj-

krajšie „hniezdo“ i naďalej vážili, opa-

trovali a chránili. 

Mgr. Z. Lizáková 

ŠTIAVNICKÉ UNIKÁTY 

11.5. 2018 sa žiaci druhého stupňa ZŠ 

Michala Tareka z Abrahámu zúčastnili 

na zaujímavej exkurzii. Cieľom našej 

cesty bolo Banské múzeum v prírode 

v Banskej Štiavnici, ktoré je najväčšie 

svojho druhu na Slovensku. Expozícia je 

rozdelená na povrchovú a podzemnú 

časť. Po vzhliadnutí náučného filmu 

o ťažkom živote baníkov v minulosti 

i dnes sme sa v rámci bezpečnosti ,,vy-

zbrojili“, prilbou, plášťom a lampou. Po-

tom sme už s lektorkou sfárali do bane. 

Odborný pútavý výklad a samotná štô-

lňa nás všetkých veľmi zaujala. 130 

schodov hore, 130 schodov dolu a tak-

mer 100-minútová prehliadka podzem-

nej štôlne preverila aj našu kondíciu.  
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Povrchová expozícia nás prostredníc-

tvom 7 stanovísk s 10 informačnými ta-

buľami oboznámila s geologickou stav-

bou a vývojom územia Slovenska, vrá-

tane historického a geologického vývoja 

Zeme. Expozícia je modernou učebni-

cou s množstvom horninových exponá-

tov pochádzajúcich z celého územia 

Slovenska. Súčasťou expozície je aj 

veľká geologická mapa SR s legendou 

vytvorenou z vybrúsených vzoriek hor-

nín.  

Po prestávke, ktorú sme využili na de-

siatu a nákup krásnych, väčšinou geolo-

gických suvenírov, polodrahokamov, 

smerovali naše kroky do unikátnej zá-

kladnej školy – ZŠ s MŠ Maximiliána 

Hella v Štiavnických Baniach. Už pri 

príchode nás na stene budovy školy upú-

tala jedinečná vertikálna exteriérová zá-

hrada, ktorá je prvá na Slovensku. A to 

nie je jediné prvenstvo tejto netradičnej 

školy.  

ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnic-

kých Baniach je prvá škola na svete, kde 

začali ako povinný predmet vyučovať 

sokoliarstvo. Sokoliarstvo je teda pred-

met, ktorý je aj klasifikovaný podobne 

ako biológia, matematika či cudzí jazyk. 

Žiaci tejto školy, sokoliari, tento pred-

met však nevnímajú ako povinnosť. So-

koliari tvrdia, že sokoliarstvo je láska na 

celý život. V rámci prehliadky školy 

sme sa dozvedeli veľa zaujímavých in-

formácií zo života dravých vtákov 

i o exotických papagájoch. Ara modro-

žltá patrí vďaka svojim parametrom me-

dzi najväčšie papagáje sveta. Tieto 

krásne vtáky sme navštívili priamo vo 

voliére a zážitkom pre nás bola možnosť 

kŕmiť ich. Obyvateľom voliéry je i žako 

sivý, jeden z najznámejších a najtalento-

vanejších papagájov.  

Okrem exotického vtáctva tu chovajú 

viac ako 60 jedincov dravcov a sov. Naj-

šikovnejšie deti zo žiackych sokoliarov 

majú pridelené konkrétne dravce, o kto-

rých výcvik a kŕmenie sa starajú aj po-

čas víkendov a prázdnin. Okrem soko-

lov, myšiakov, orlov či viacerých dru-

hov sov sa žiaci starajú aj o samicu supa 

bielohlavého, orliaka bielohlavého a pár 

orlov stepných, ktoré žijú v Mongolsku 

a na kazašských stepiach. 

V areáli tejto ZŠ sme videli viacero zá-

hrad – tropickú, provensálsku, japonskú. 

Svoje miesto tu majú i teráriá s kajma-

nom okuliarnatým či leguánom zele-

ným. Prostredníctvom týchto exotic-

kých plazov chcú viac prezentovať evo-

lúciu živočíchov, preto sú názornou 

ukážkou pri vyučovacom procese. 

Lákadlom pre deti i návštevy je aj 

učebňa s názornou ukážkou tropického 

pralesa. Pri prechádzke touto školskou 

učebňou nám ponad hlavy poskakovali 

tri malé opičky tamarína pinčieho. Hoci 

v zoologických záhradách patrí tamarín 

medzi bežné druhy pazúrikatých opíc, 

v prírode je na pokraji vyhynutia. Aj 

vďaka nim je vzdelávanie o klimatic-

kých zmenách, klíme či význame pra-

lesa pre deti zaujímavejšie.  

Stajňa s jazdeckým areálom je v miest-

nej škole takisto súčasťou vyučovania. 

V školskej budove sú zriadené nevšedné 

učebne, v chodbe sú zabudované dve 

320-litrové akváriá, ktoré približujú bio-

topy afrických jazier Tanganika a Ma-

lawi. 

Na záver tejto pútavej prehliadky školy 

sme boli svedkami úžasného sokoliar-

skeho vystúpenia, ktorého sme boli sú-

časťou. Ďakujeme pánu riaditeľovi ZŠ 

s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických 

Baniach Mgr. Pavlovi Michalovi a žia-

kom tejto unikátnej školy za množstvo 

zaujímavých informácií a krásny pro-

gram. Videli sme tu zodpovednosť žia-

kov, s akou sa starali o zverené zvieratá, 

a lásku k prírode tu bolo cítiť na každom 

kroku. Zaujímavosťou je aj to, že táto 

unikátna škola je otvorená pre verejnosť 

počas letnej sezóny. Neváhajte a na-

vštívte ju aj Vy.  

PaedDr. Slávka Franková 

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 
V posledných mesiacoch sme sa zapojili 

do futbalovej súťaže Malý futbal, súťa-

žili sme v štyroch kategóriách: mladší 

žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci a star-

šie žiačky.  

TURNAJE V MALOM FUTBALE 

Mladší žiaci – obvodné kolo v Seredi, 

24. 4. 2018 – 1. miesto.  

 
Mladšie žiačky – obvodné kolo v Ga-

lante, 24. 4. 2018 – 1. miesto.  

Mladší žiaci – okresné kolo v Galante, 

3. 5. 2018 – 3. miesto.  

Mladšie žiačky – okresné kolo v Ga-

lante, 4. 5. 2018 – 3. miesto. 

Staršie žiačky – obvodné kolo vo Veľ-

kej Mači, 7. 5. 2018 – 3. miesto. 

Starší žiaci – obvodné kolo v Seredi, 9. 

5. 2018 – 1. miesto. 
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Starší žiaci – okresné kolo v Galante, 

16. 5. 2018 – 4. miesto.  

Mladší žiaci – krajské kolo v Kopča-

noch, 22. 5. 2018 – 7. miesto. 

 
Mgr. M. Hrbán 

 

CHEMICKÝ MIKULÁŠ 

Dňa 30. 5. 2018 sme sa na krúžku Mladý 

alchymista cítili ako 6. 12. – dostali sme 

darčekov ako na Mikuláša! Aktívni che-

mici a chemičky našej školy rozbaľovali 

nové laboratórne pomôcky. Čím sme si 

ich zaslúžili? V mesiaci marec sme sa 

zapojili do celoslovenskej súťaže Skús 

pokus a vyhraj. So žiakmi sme natočili 

chemické video, v ktorom sme predsta-

vili pokus: Izolácia DNA v potravinách. 

Takýmto zážitkovým spôsobom učenia 

žiaci získavajú nové vedomosti a skúse-

nosti, učia sa prezentovať svoje pokusy 

a naučia sa tímovej spolupráci. Žiaci 

vnímajú chémiu ako súčasť bežného ži-

vota a hodnotne využívajú svoj čas. 

Naša aktivita nezostala bez povšimnutia. 

Naša škola bola vybraná ako jedna 

z desiatich na Slovensku, ktorú spo-

ločnosť RAABE obdarovala labora-

tórnymi pomôckami (projekt Che-

mické sociálne laboratórium). Od dneš-

ného dňa tak žiaci našej školy môžu vo 

zvýšenej miere rozvíjať prírodovednú 

gramotnosť – a to 

prácou vo dvoji-

ciach i v skupinách 

– v rámci vyučova-

nia i na chemickom 

krúžku. Zapojením 

sa do súťaže škola 

automaticky zís-

kava zľavu 50 % 

na nákup Cvičeb-

níc chémie z vyda-

vateľstva EXPOL 

PREDAGOGIKA.  

ĎAKUJEME spo-

ločnosti RAABE a 

EXPOL PREDA-

GOGIKA za hodnotné laboratórne 

pomôcky a už dnes sa tešíme na 3. roč-

ník odbornej chemickej súťaže Skús po-

kus, do ktorej sa radi zapojíme. 

Lebo chémia je zábava. 

PaedDr. S. Franková  

 

ŠPORTOVÝ DEŇ – MDD 

Aj v tomto školskom roku sa nám poda-

ril 1. 6. 2018 zorganizovať športový deň 

na futbalovom štadióne v Abraháme, 

v rámci MDD.  

Zúčastnili sa na ňom všetci žiaci našej 

školy a súťažili v troch kategóriách: 

1. kategória: najmladší žiaci (žiaci 1. 

– 3. ročníka) 

2. kategória: mladší žiaci (žiaci 4. – 

6. ročníka) 

3. kategória: starší žiaci (žiaci 7. – 9. 

ročníka) 

Súťažné disciplíny pre 1. kategóriu:  

- beh cez prekážky s lyžicou a pin-

gpongovou loptičkou 

- skákanie vo vreciach 

- hod na cieľ 

Súťažné disciplíny pre 2. a 3. kategó-

riu: 

- futbalový kráľ strelcov,  

- beh cez prekážky, 

- hod na cieľ. 

Na záver dostali najlepší traja súťažiaci 

v každej kategórii medailu a zároveň 

tombolu, pričom každý žiak dostal oce-

nenie. 

Mgr. M. Hrbán 

 

ŠKOLSKÝ PARLAMENT 

V ZŠ M. TAREKA ABRAHÁM 
Školský parlament tvorí medzičlánok 

medzi žiakmi a učiteľmi, snažíme sa 

spoločne nájsť čo najvhodnejšie spo-

ločné postupy pri organizovaní školskej 

a mimoškolskej činnosti žiakov. Čin-

nosť v ŠP nás vedie k tomu, aby sme sa 

sami poučili z rôznych životných situá-

cií a vyberali z nich také podnety, ktoré 

prispievajú ku kladnému rozvoju osob-

nosti a nie k pasivite, nezodpoved-

nosti, nedisciplinovanosti a diskriminá-

cii. 

Týchto našich zásad sme sa pridržiavali 

aj od začiatku školského roka 

2017/2018, počas ktorého pokračovalo 

úspešné pôsobenie Školského parla-

mentu v našej škole pod vedením Mgr. 

M. Žgančíkovej a Mgr. L. Krčmáreko-

vej.  

Zvolení členovia ŠP sa dňa 22.9.2017 

zišli na svojom prvom zasadnutí, počas 

ktorého si zvolili svoj výbor vo funkcii 

predsedu ŠP Adama Horvátha, žiaka 

9. ročníka. Následne boli oboznámení 

s plánom aktivít ŠP a zapojili sa do or-

ganizovania najbližších aktivít. Vyhlá-

sili celoročnú súťaž „O najkrajšiu 

a najčistejšiu triedu“ a aktuálnu súťaž 

na mesiac október, súťaž o najkrajšiu 

„Jesennú výzdobu triedy“. Ďalšou 

z aktivít, do ktorej sa ŠP úspešne zapojil, 

bol Deň európskych jazykov, ktorý 

sme v našej škole spoločne oslávili dňa 

2.10.2017. Následne 5.10.2017 sa členo-

via ŠP zapojili do krásnej akcie pod ná-

zvom Šarkaniáda. Svojím zodpoved-

ným prístupom k úspešnému priebehu 

celej akcie boli kladným vzorom pre 

všetkých účastníkov Šarkaniády a mô-

žeme povedať, že sme sa aj vďaka nim 

cítili v našej škole úžasne. Piatok 13. ok-

tóbra 2017 by mal byť podľa kalendára 

nešťastný. Nádherné počasie od skorého 

rána naopak predznamenalo, že pre uči-

teľov, žiakov a ich rodičov našej školy 

to bude naopak, krásny, slnečný deň 

plný zážitkov. Členovia ŠP sa svojím 

aktívnym prístupom zodpovedne zapo-

jili aj do úspešnej realizácie tohto výni-

močného dňa, počas ktorého sa konal už 

IV. ročník Plesu tekvíc. Pre svojich 

spolužiakov si pripravili zábavné akti-

vity, pri ktorých si mohli vyskúšať svoju 

kreativitu, fyzickú zdatnosť a hlavne si 

mohli všetci užiť kopec zábavy a radosti 
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zo spoločne strávených chvíľ. V závere 

tohto skvelého dňa sa nám spoločnou tí-

movou prácou a hľadaním jednotlivých 

indícií podarilo naplniť aj heslo „Plesu 

tekvíc“ vhodné na zamyslenie nielen pre 

žiakov, ale pre všetkých ľudí. 

Počas zasadnutia ŠP dňa 21.11.2017 

sme odmenili víťaznú triedu, kolektív 

žiakov 7. ročníka, z kvízu v rámci EDJ. 

Čakala na nich vecná odmena, dobre 

známy „BrainBox“, ktorý môžu naďalej 

využívať pri prehlbovaní svojich vedo-

mostí z rôznych oblastí nášho života. 

Podarilo sa nám vyhodnotiť vyhlásenú 

súťaž o „Najkrajšiu jesennú výzdobu 

triedy“. Víťazom na 1. stupni sa stal ko-

lektív žiakov 3. ročníka s počtom 11 

bonusových bodov, ktoré sú pričítané 

k celkovému počtu bodov v celoročnej 

súťaži „Na čistotu a poriadok máme 

chuť a náladu“. Žiaci 9. ročníka sa 

stali víťazmi na druhom stupni, tiež zís-

kali 11 bonusových bodov. Gratulu-

jeme! V tento deň sme nadviazali úzku 

spoluprácu s koordinátorkou environ-

mentálnej výchovy v našej škole, Mgr. 

I. Zelmanovou, ktorá je aj vedúcou tzv. 

„Environmentálnej hliadky“. Veľmi 

účelnou a praktickou ukážkou nás 

usmernila pri zadaní a následnej plnení 

„Ekoúlohy“ pre všetky triedy našej 

školy. Úlohou každej triedy bolo do 

22.12.2017 vytvoriť plagát „Ako sepa-

rujeme, triedime papier, plast a bio-

odpad?“ Náš ŠP vyhlásil súťaž o „ Naj-

krajšiu vianočno-zimnú výzdobu 

triedy“, uzávierka ktorej bola dňa 

20.12.2017. A tak sme mali možnosť sa 

pred prázdninami potešiť nádhernými 

vianočno-zimnými triedami. Opäť mali 

triedy šancu zabojovať o extrabonusové 

body v celoročnej súťaži „Na čistotu, 

poriadok máme chuť a náladu“, ktorej 

súčasťou je aj estetická výzdoba triedy.  

Plní síl a elánu sa ŠP vo februári zapojil 

aj do „KARNEVALU“ zorganizovaním 

zábavných a športových aktivít pre všet-

kých z našej školy, čo mali chuť sa za-

baviť. Ich úlohou bolo prejsť jednotli-

vými stanoviskami (Streľba na bránku, 

Puzzle, Hlavolamy, Ochutnávka zdra-

vých dobrôt, Prekážková dráha). Za ak-

tívne zapojenie sa do aktivít získali žiaci 

tombolové lístky, a tak sa v závere kar-

nevalu mnohí dočkali príjemného pre-

kvapenia v podobe výhry v tombole. Na-

šou najväčšou výhrou bolo to, že sa nám 

podarilo stráviť príjemné spoločné po-

poludnie.  

14.2.2018 sme mali príležitosť ukázať, 

že si vieme oceniť priateľstvo, súdrž-

nosť, vzájomnú pomoc a v neposlednom 

rade aj lásku prostredníctvom „ Valen-

tínskej pošty“, ktorú pripravili členovia 

nášho ŠP. Žiaci mohli v tento deň napí-

sať pozdrav či poďakovanie spolužia-

kovi, kamarátovi, ale aj pani učiteľkám 

a učiteľom. Následne mali možnosť há-

dzať tieto milé a pekné odkazy svojim 

priateľom a kamarátom do valentínskej 

krabičky. Ešte v ten deň Valentínky zo 

ŠP doručili poštu. Adresáti sa jej veľmi 

potešili. Okrem toho sme spoločne vy-

tvorili aj nástenku s ústredným motívom 

valentínskeho srdca, ktoré v sebe ukrý-

valo malé srdiečka s menami všetkých 

žiakov a učiteľov našej školy. 

28. marec Deň učiteľov je už niekoľko 

desaťročí spojený s menom Jana Amosa 

Komenského. Mnohé myšlienky tohto 

učiteľa národov ostávajú pre nás stálym 

zdrojom inšpirácie. 

V názoroch na úlohu 

vzdelania v živote 

jednotlivca i spoloč-

nosti, postojoch  

k humanizácii a de-

mokratizácii školy 

pokračujú pedagó-

govia i dnes. Aj naši 

pedagógovia si pri 

tejto príležitosti pre-

vzali z rúk žiakov 

skromný dar.  

V rámci triedy si žiaci v spolupráci so ŠP 

pripravili prekvapenia pre svojich učite-

ľov v podobe rôznych blahoželaní, 

kvietkov, vlastnoručne vyrobených pre-

kvapení a nádherne zdobených medov-

níkov. Vzájomnou spoluprácou sa im 

podarilo vytvoriť pre učiteľov nádherný, 

nezabudnuteľný deň. Touto formou im 

prejavili poďakovanie a úctu za ich ná-

ročnú a obetavú prácu, ktorú každo-

denne vykonávajú. Žiaci pri svojom ob-

darovávaní nezabudli ani na milé pani 

vychovávateľky, ktoré sa im každý deň 

venujú.  
Zápis do 1. ročníka sa konal dňa 11. ap-

ríla 2018 od 14.00 do 18.00 h v priesto-

roch našej školy. Členovia ŠP vo funkcii 

uvádzacieho výboru budúcim prváči-

kom spríjemňovali ich prvý príchod do 

školy. Ich úlohou bolo usmerniť, odpre-

vadiť rodičov a budúcich prváčikov        

k triede, v ktorej sa konal zápis. Popri-

tom nezabudli na milý a povzbudivý ús-

mev. Dokonca si pre nich pripravili ak-

tivitu zameranú na prácu s obrázkami     

a  písmenkami abecedy. Detičky boli 

veľmi šikovné. Aktivitu zvládli na jed-

notku, a tak si zaslúžili aj sladkú od-

menu. Po takomto nádhernom zážitku 

nám neo-stáva nič iné, len sa tešiť na 

september, keď sa oficiálne stanú žiakmi 

našej školy. My všetci sa už na nich 

veľmi tešíme. 

Pri príležitosti MDD sa ŠP 1. júna za-

pojil do organizácie športovo-zábav-

ného dňa a následne aj samostatne zor-

ganizoval športovo-zábavné popoludnie 

pre žiakov školského klubu. Zodpovední 

členovia ŠP si pripravili stanoviská s in-

formačnými tabuľkami a sladkými od-

menami. Žiaci ŠK boli rozdelení do sku-

pín, a tak sa im podarilo úspešne absol-

vovať jednotlivé stanoviská, pri ktorých 

si užili kopec zábavy. Všetci dokonca 

zdolali aj náročné „pátranie po poklade“ 

a s nádherným dňom sme sa rozlúčili pri 

spoločnom posedení s občerstvením.  

ŠP vyhlásil už v septembri „Súťaž o 

najčistejšiu triedu školy“, ktorej cie-

ľom bolo podporiť vzájomnú spolu-

prácu a zmysel pre zodpovednosť za 

svoje konanie. Pomaly, ale isto sa blíži 

do finále a jej celkové vyhodnotenie ví-

ťazov bude zverejnené na web.stránke 

a nástenke ŠP. Putovný pohár celoroč-

nej súťaže bude víťazom jednotlivých 

kategórií odovzdaný počas slávnostného 

vyhodnotenia šk. roka 2017/2018.  

Ďakujeme všetkým členom ŠP za ich 

spoluprácu a ochotu aktívne sa zapá-

jať do diania v škole počas celého šk. 

roka 2017/2018.  
M. Žgančíková a Mgr. L. Krčmáreková 
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POZNÁVACÍ VÝLET 

V SPOLUPRÁCI S MO MATICE 

SLOVENSKEJ V ABRAHÁME 

V jedno júnové sobotné ráno sme sa vy-

dali spolu s našimi žiakmi a matičiarmi 

spoznávať zákutia neďalekého okolia 

našej dediny. Tento poznávací výlet 

nám zorganizoval Miestny odbor Matice 

slovenskej v Abraháme. Našou prvou 

zastávkou boli Vlčkovce. Pozreli sme si 

zrekonštruovaný vidiecky dom. Boli 

sme veľmi prekvapení z množstva vy-

stavovaných predmetov, ktoré sa poda-

rilo na tomto mieste zhromaždiť. Sprie-

vodcu nám robil pán starosta Ing. Ivan 

Dobrovodský. Ďalšou zastávkou bol pa-

mätný dom Juraja Fándlyho v Naháči. 

Sprevádzal nás pán starosta obce Vladi-

mír Kašša. Rozprával nám o živote 

a diele Juraja Fándlyho, ktorý bol spiso-

vateľom, národným buditeľom, prísluš-

níkom Bernolákovcov a katolíckym 

kňazom. Okrem iného sme tu mohli vi-

dieť odev a náradie tunajších obyvate-

ľov, herbár liečivých rastlín a vo dvore 

základnej školy sme si pozreli nekvit-

núcu Fándlyho jabloň. Náš výlet sme za-

končili návštevou zrúcaniny kláštora sv. 

Kataríny, ktorú poznáme aj pod názvom 

Katarínka. Kláštor bol založený roku 

1618 na mieste, kde sa podľa legendy 

zjavovala svätá Katarína mladému gró-

fovi a pustovníkovi Jánovi Apponyimu. 

Katarínka bola 

miestom rušného 

života mníchov a 

cieľom mnohých 

pútí. V júli 1786 

bol kláštor dekré-

tom cisára Jozefa 

II. zrušený. Tým 

bol jeho osud spe-

čatený. Kláštor za-

čal pustnúť a me-

niť sa v ruiny. Na 

tomto mieste nám 

matičiarky pripra-

vili skvelý piknik 

v podobe chutných špekáčikov a rôz-

nych dobrôt, ktoré vlastnoručne a s lás-

kou upiekli. Nezabudli ani na pitný re-

žim v podobe minerálky a teplej kávy. 

Nechýbali ani deky a karimatky. Pretože 

nám počasie prialo a deťom sa páčilo 

šantiť v tráve alebo len tak ležať a vy-

chutnávať si siestu, návštevu Západoslo-

venského múzea v Trnave sme už neab-

solvovali a vychutnali sme si krásu prí-

rody spolu s deťmi.  

Veľké poďakovanie patrí predsedníčke 

MO Matice slovenskej pani Klemento-

vej za skvelé organizačné zabezpečenie 

celej akcie a všetkým členom za staros-

tlivosť, ktorú prejavili nám a našim de-

ťom. Sme radi, že vďaka spolupráci zá-

kladnej školy a miestneho odboru Ma-

tice slovenskej sme mali možnosť zú-

častniť sa na takom peknom výlete, na 

ktorom naše deti mohli navštíviť zaují-

mavé miesta v blízkom okolí, ktoré boli 

pre viacerých z nás ešte nepoznané. 

Spojenie výletu s poznávaním našej his-

tórie, s príjemným oddychom v prírode, 

bol pre deti zaujímavý a veľmi sa im pá-

čil. ĎAKUJEME. 

Tešíme sa na ďalšie spoločne strávené 

chvíle či už na potulkách po stopách na-

šich predkov alebo pri organizovaní spo-

ločných akcií a verím, že spolupráca 

Matice slovenskej a základnej školy 

bude pokračovať i naďalej v prospech 

našich detí. 

Viera Lehotská

MÁME NOVÉHO RIADITEĽA ŠKOLY 

Všetko je raz prvýkrát a u mňa to bola 

voľba riaditeľa našej základnej školy Mi-

chala Tareka v Abraháme, ktorá sa konala 

dňa 6. 6. 2018. Som členkou rady školy      

a v jej kompetencii je aj tento dôležitý 

úkon. Pred samotnou voľbou, podľa zá-

kona, je zverejnené výberové konanie, kde 

sa môžu uchádzači prihlásiť v prípade, že 

spĺňajú požadované podmienky na tento 

post. O našu školu mali záujem dvaja kan-

didáti, obaja súčasní učitelia v ZŠ. Každý 

so svojimi špecifikami a prednosťami.  

Riaditeľa školy volí Rada školy, ktorá má 

9 členov – dvaja učitelia, jeden nepedago-

gický zamestnanec školy, dvaja za zriaďo-

vateľa, za rodičov: dvaja z Abrahámu a po 

jednom z Malej Mače a Hoste. Pri voľbe 

riaditeľa školy sa okrem členov rady školy 

zúčastňujú ešte zástupcovia zo školskej in-

špekcie a krajského školského úradu. Pre 

úspešný priebeh musí získať jeden z kan-

didátov minimálne 6 hlasov členov voleb-

nej komisie.  

Samotný priebeh výberu kandidátov po-

zostával najmä z ich prezentácie – to, ako 

našu školu vidia teraz, a v čom by chceli 

priniesť inovácie, zmeny a opatrenia pre 

školu a jej vývoj počas ich funkčného ob-

dobia, ak by boli úspešne zvolení. Táto 

skúsenosť mi však vniesla otázku, či toto 

je ten najsprávnejší spôsob voľby a výber 

toho najvhodnejšieho človeka na tento 

post. Určite to nepíšem vzhľadom na vý-

sledok, s tým som spokojná (obaja kandi-

dáti by boli pre našu školu prínosom), 

resp. hodnotiť budem môcť až v priebehu, 

ale zamyslela som sa kvôli tomu, že ako 

jednoducho sa môže stať, a v mnohých 

školách sa to aj stáva, že nie vždy vyhrá 

ten, kto, nazvala by som to, „zapadá do 

komplexného konceptu školy, či už z po-

hľadu detí a ale aj učiteľov“.  

Riaditeľ, resp. riaditeľka je dôležitý člá-

nok, ktorý musí vytvoriť príjemné a moti-

vačné prostredie pre učiteľov a zároveň, čo 

je najdôležitejšie, motivačné a kreatívne 

prostredie pre deti. Sú školy, kde toto nie 

sú len frázy, ale kladie sa na tieto veci 

veľký dôraz. Vieme, že školstvo je v na-

šom štáte dlho zanedbávaný sektor a je 

mnoho vecí, ktoré je nevyhnutné napraviť. 

Nevieme dať našim učiteľom viac peňazí, 

ani im sľúbiť žiadne benefity, ale to, čo 

vieme urobiť, je skúsiť im pomôcť. Pre-

tože aj my sme tí, ktorí sa vieme spolu po-

dieľať na rozvoji našej školy.  

Priala by som si, aby sme ako Rada školy 

výrazným spôsobom priložili ruku k dielu 

a novozvolenému riaditeľovi pomohli 

zlepšovať prostredie, v ktorom trávia naše 

deti väčšinu svojho dňa. Nech vízia ne-

zostane len súbor v počítači, ale napĺňajme 

ju spoločnými silami krok po kroku. 

Dajme si spoločné ciele, naštartujme čo 

nefungovalo a zdokonaľme už zabehnuté. 

Povedzme o cieľoch aj všetkým rodičom, 

aby aj oni boli motivovaní nám viac pomá-

hať.  

Už zostáva dodať len posledné: novozvo-

leným riaditeľom Základnej školy v Abra-

háme sa na základe výberového konania, 

stal Mgr. Marian Hrbán, ktorého musí 

do 30 dní od zvolenia vymenovať zriaďo-

vateľ – starosta obce Abrahám.  

Marian, gratulujeme a držíme palce!  

Jana Hanuliaková  

členka rady školy za zriaďovateľa 
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TAJNÉ ZÁKUTIA NAŠEJ OBCE 

Výsledky fotosúťaže Abrahám mojimi 

očami 2018 na tému  „Tajné zákutia na-

šej obce“ 

Cieľom fotosúťaže bolo ukázať krásne 

miesta v okolí a v obci Abrahám, ktoré 

sú často skryté pred očami ľudí. Do 4. 

ročníka sa zapojilo 26 súťažiacich.  

Pri niektorých zaslaných fotografiách 

bolo ich vyhotovenie k danej téme 

otázne, či priam nesprávne. Uvedomu-

jeme si, že téma fotosúťaže bola náročná 

a značne odlišná ako po minulé roky, 

preto si účasť súťažiacich nesmierne vá-

žime. Výber víťazných fotografií bol ná-

ročný a porota v zložení komisie pre ži-

votné prostredie neúnavne pripisovala 

každej fotografii body. Objavovali sa 

rôzne názory týkajúce sa splnenia pod-

mienok pre danú tému, kvalita a zaostre-

nie fotografií či nesprávne použitie fil-

trov.  

Organizátor súťaže komisia pre deti a 

mládež ďakuje všetkým zúčastneným 

autorom i porote za ich čas.  

▪ 1. miesto získala fotografia s ná-

zvom „Srdce parku“ – autor Petra 

Školnikovičová  

▪ 2. miesto získala fotografia s ná-

zvom „Pokoj v duši“ – autor Zuzana 

Dlugošová  

▪ 3. miesto získala fotografia s ná-

zvom „Čas na oddych“ – autor 

Ninka Véghová  

▪ 4. miesto získala fotografia s ná-

zvom „Poronda“ – autor Monika 

Hornáček Banášová 

▪ 5. miesto získala fotografia s ná-

zvom „Koniec dňa na samote“ – au-

tor – Samuel Vít Lehotský  

Oceneným blahoželáme, všetkým zú-

častneným ďakujeme za ich fotografie   

a veríme, že nám ostanú verní aj v ďal-

šom ročníku fotosúťaže Abrahám mo-

jimi očami. Všetky súťažné fotografie 

budú uverejnené na FB Abrahámčan a 

na stránke www.abraham.sk, kde si ve-

rejnosť bude mať možnosť fotografie 

pozrieť.  

Tomáš Hanuliak

MDD – NA DIVOKOM ABRAHÁME 

V sobotu 2.6. popoludní sa priestor za 

kultúrnym domom v Abraháme preme-

nil na divoký západ. Deti sa mohli pre-

niesť do čias, keď územie malo veľkú 

hodnotu, v riekach sa ryžovalo zlato a na 

pláňach sa naháňali divoké kone. Pod-

mienkou prežiť na tomto území bolo pri-

dať sa k indiánom alebo kovbojom. Bez 

čelenky, klobúka a koňa nemohol nikto 

odísť do svojho tábora. Tváre boli po-

maľované, pušky nabité a šípy zaos-

trené. Toto všetko vytváralo skvelú at-

mosféru divokého západu.  

Možno nedostali deti lízatko alebo čo-

koládku, ale mali možnosť odniesť si 

krásny zážitok. Okrem toho mohli na zá-

klade indícií ešte získať poklad – kopco-

vito naplnené bedničky čerešní. Rozdali 

sme aj množstvo zošitov, 

pier, USB kľúčov, ktoré 

nám darovala firma 

ISMC z Bratislavy, a zo-

pár hier, ktoré boli od 

nášho občianskeho zdru-

ženia Obec bez hraníc.   

A ak už niekto chcel 

predsa len niečo sladké 

pod zub, tak Denver nám 

prichystal široký výber 

sladkostí a pre hladošov 

cigánsku.  

Na celej akcii sa podie-

ľalo množstvo šikovných rúk, ktorým by 

sme chceli aj touto cestou poďakovať. 

Nadovšetko si vá-

žime ich pomoc, 

ochotu a voľný 

čas, ktorý veno-

vali takmer 7 ho-

dín aj v horúcom 

počasí, všetkým 

deťom. Kovboj-

ský klobúk a in-

diánsku čelenku 

dole každému       

z nich, boli jedno-

ducho perfektní.  

Tento skvelý ná-

pad vzišiel od 

Andrejky Hatiarovej, ktorá vyrobila aj 

všetky kulisy. Finančne nás podporil Tr-

navský samosprávny kraj, obec Abra-

hám a občianske združenie Obec bez 

hraníc, ktoré bolo aj žiadateľom prí-

spevku pre tento projekt.  

Detská radosť a úsmev je to, na čom by 

malo skutočne záležať, ak sa nám to 

v sobotu podarilo, tak je to pre nás naj-

väčšia odmena. Nezabúdajme sa hrať 

a tešiť z maličkostí, len tak budeme vždy 

šťastní. 

Jana Hanuliaková 

poslankyňa  

a predsedníčka OZ Obec bez hraníc 

https://www.facebook.com/spolocnepreabraham/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/spolocnepreabraham/?ref=br_rs
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Z AKTUÁLNEJ ČINNOSTI DHZ ABRAHÁM 

 

V piatok 23. marca zorganizoval zbor 

ukážku techniky pre deti ZŠ v Abra-

háme. Na školskom dvore sme deťom 

poukazovali techniku (hasičské auto 

s výbavou). Deti si mohli vyskúšať ha-

senie hasiacim prístrojom CO2 a vodou. 

Sme veľmi radi, že aj takýmto spôsobom 

môžeme deťom ukázať trošku z našej 

práce a osloviť ich. Vo štvrtok 29. marca 

nám ešte pred sviatkami prišla poštou 

nová hasičská zástava. Keďže zreštauro-

vaná stará zástava sa už nemôže použí-

vať, len ako pamiatka na výstavu, roz-

hodli sme sa objednať novú zástavu. Zá-

stavu zhotovila podľa nášho návrhu 

firma Alžbeta Straková. Je vyrobená zo 

syntetických materiálov formou digitál-

nej sublimačnej tlače. Na modrej strane 

sa nachádza znak DHZ Abrahám. Druhá 

strana podľa vzoru starej zástavy zobra-

zuje sv. Floriána s nápisom – Bohu na 

slávu, blížnemu na pomoc. V protiľah-

lých rohoch oboch strán sa nachádza 

znak DPO SR a znak zboru použitý na 

výšivke k vychádzkovým uniformám. 

Palicu z bukového dreva zdobí na konci 

pamätná stuha, na ktorej je napísaný dá-

tum znovuzaloženia zboru a vyhotove-

nia zástavy. Celková cena novej zástavy 

vrátane palice, pamätnej stuhy a pre-

pravného obalu bola 504 €. Túto sumu 

uhradila obec z hasičského rozpočtu ur-

čeného na materiálne vybavenie a údrž-

bu. Zástava v najbližších rokoch bude 

reprezentovať náš zbor a obec pri rôz-

nych kultúrnych a sviatočných príleži-

tostiach. V pondelok 30. apríla sme sta-

vali máj pri kultúrnom dome. VÚC Tr-

nava nám aj tento rok poskytol finančné 

prostriedky na nočnú súťaž Železný ha-

sič v Abraháme. Dotácia z programu 

„Podpora športových aktivít a mládeže v 

roku 2018“ bola schválená vo výške 500 

€. Prostriedky boli použité na hudobnú 

produkciu, poháre pre víťazov a službu 

prvej pomoci. Dotácia tak prispela 

k skvalitneniu celého podujatia. V so-

botu 19. mája sme s DHZ Vlčkovce zor-

ganizovali výcvik na Váhu v Šúrov-

ciach. Mali sme tak opäť možnosť vy-

skúšať výbavu protipovodňových vozí-

kov a Iveca Daily. Okrem základnej 

skúšky čerpadiel a elektrocentrál sme 

stavali protipovodňové bariéry. Tie sme 

plnili pomocou sústavy sériovo zapoje-

ných čerpadiel, precvičili sme ich osade-

nie v nerovnom teréne a komunikáciu 

pomocou rádiostaníc. Hasiči z Vlčko-

viec si okrem toho vyskúšali čerpadlo 

PS12 a požiarny útok s dýchacími prí-

strojmi. V nedeľu 20. mája boli hasiči 

o 17.00 h privolaní na technický zásah 

medzi obcami Abrahám a Malá Mača. 

Z dôvodu poruchy vozidla tu vytiekol 

motorový olej. Po príchode na miesto 

udalosti o 17.15 h sme vymedzili miesto 

udalosti a začali zasýpať uniknutý olej 

sorbentom. Zakrátko sa dostavili pra-

covníci cestnej správy s ďalším sorben-

tom. Počas zásahu bolo poškodené vo-

zidlo odvezené odťahovou službou. Sor-

bent s olejom bol na záver odobratý do 

vriec. Po očistení vozovky sa jednotka 

Iveco Daily 1+2 v čase 18.06 h vrátila na 

základňu. V sobotu 9. júna sa na ihrisku 

v Abraháme uskutočnil 6. ročník nočnej 

súťaže Železný hasič. Do súťaže jednot-

livcov sa prihlásilo 27 hasičov z dobro-

voľných aj profesionálnych zborov. Na 

súťažiacich tento rok čakalo 7 nároč-

ných disciplín v troch kategóriách – 

ženy, muži do 30 rokov a muži nad 30 

rokov. Súťažilo sa takmer do polnoci, po 

skončení nasledovalo vyhodnotenie sú-

ťaže a vyhlásenie výsledkov. V kategó-

rii ženy sa na prvom mieste s časom 2 

minúty 4,13 sekundy umiestnila Lucia 

Míková z DHZ Gáň. V kategórii muži 

do 30 rokov zvíťazil Maroš Bošeľa 

z DHZ Polomka s časom 2 minúty 24,06 

sekundy. Víťazom kategórie muži nad 

30 rokov sa s časom 2 minúty 25,68 se-

kundy stal Milan Vyhlídal alias Kuko 

z DHZ Voderady. Po súťaži nasledovala 

zábava až do skorých ranných hodín. 

Chceli by sme sa poďakovať hasičom za 

predvedené výkony a divákom za pod-

poru súťaže. Takisto našim sponzorom, 

bez ktorých by sa nám nepodarilo zorga-

nizovať takúto kvalitnú akciu – kon-

krétne Obecnému úradu v Abraháme na 

čele so starostom Ing. Igorom Né-

methom, VÚC Trnava, firme UNI-

TEAM, časopisu Friško a fotografovi 

Marek Kianička. Ďakujeme!  

Róbert Hričo  

predseda DHZ Abrahám 
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KYNOLOGICKÝ KLUB ABRAHÁM  

 

KVALIFIKAČNÝ PRETEK BVK 

PRE OBLASŤ ZÁPAD 

Dňa 9.6.2018 usporiadal KK Abrahám 

kvalifikačný pretek BVK. Po dohode 

s vedením obce Abrahám sa pretek z fut-

balového ihriska v Abraháme presunul 

na futbalové ihrisko do 2 km vzdialenej, 

susednej obce Hoste. Samotná trať 

viedla Abrahámskym hájom, kde boli 

umiestnené jednotlivé stanoviská – 

kladina, prekážka, streľba, tunel a hod 

granátom. Hlavným rozhodcom preteku 

bol po zmene pán Ján Šaliga, ktorému 

patrí veľká vďaka za spravodlivé a 

presné posúdenie preteku. 

 
Terén bol po búrke z predošlého dňa 

trochu rozmočený, to však nebránilo 

zúčastneným pretekárom podať pekné 

výkony. 

 
Národný koordinátor, pán Anton Šabík, 

už tradične držal v rukách časomieru 

a postupne posielal pretekárov na trať. 

Po behu sme sa všetci opäť stretli na 

ihrisku v Hoste, kde po krátkej prestá-

vke, pokračoval pretek aportami a obra-

nami.  
Figurantom bol Peter Hošták, ktorému 

ďakujeme za prijatie pozvania a dobrú 

prácu – všetkých psov odchytil podľa 

pokynov hlavného rozhodcu, a tým mu 

umožnil korektné posúdenie obrán. 

Keď už bolo dobojované, zrátali sme 

body a pristúpili k vyhodnoteniu. Všet-

kým pretekárom gratulujeme k poda-

ným výkonom a hoci to možno nie-

ktorým nevyšlo podľa predstáv, hlavné 

je, že sa zúčastnili, že sa venujú svojmu 

štvornohému kamaráto-

vi, že s ním trénujú, a tým 

upevňujú svoj vzťah 

s ním... A to je tá 

najväčšia výhra... 

Na záver chceme poďa-

kovať všetkým, ktorí 

akokoľvek pomohli pri 

príprave preteku, pri jeho 

realizácií, všetkým roz-

hodcom na trati a samo-

zrejme sponzorom: ZŠK 

SR a Happy Dog 

NOČNÝ PRETEK 

Dňa 19.5.2018 sa na futbalovom 

štadióne v Abraháme konal 4. ročník 

Nočného preteku podľa BH-VT, IPO 1 

a SVV 1 bez stôp. Počasie nám prialo, 

bol príjemný večer so slabým vánkom, 

neskôr sa už ochladilo, ale žiadny pes sa 

nesťažoval. :-) 

Pretek začal o 20.00 h poslušnosťami 

BH-VT, kde sa nám predviedlo 7 prete-

károv. 

 
Pokračovali sme poslušnosťami a obra-

nami podľa SVV 1 – tu štartovalo 10 

pretekárov. 

Podujatie ukončili 6 pretekári v kategó-

rii IPO 1. 

BH-VT a SVV 1 posúdil pán rozhodca 

Vojtech Hubsch a IPO 1 pán rozhodca 

Viliam Ružička. Obom ďakujeme za to, 

že prijali pozvanie a strávili s nami dlhú 

noc... 

Obrany figuroval Tomáš Kondé, ktorý 

výborne zvládol všetkých psov a podľa 

pokynov rozhodcov odfiguroval SVV 1 

aj IPO 1, za čo mu patrí veľká vďaka.  
V neposlednom rade ďakujeme aj za 

záujem o tento pretek zo strany 

zúčastnených, pretože sa koná v neob-

vyklom čase, keď už zvyčajne každý spí, 

psy sú už tiež nakŕmené a doma od-

dychujú, umelé osvetlenie tiež nepo-

znajú všetci...  
Vyhodnotenie prebiehalo v skorých ran-

ných hodinách a tí, čo vydržali až do 

konca, odchádzali pri prvých lúčoch 

vychádzajúceho slnka. 

Sponzori, bez ktorých by to naozaj 

nešlo: Obec Abrahám, P-OD Abrahám, 

Z Polytanu, Petbelle, Airlines.sk, 

Oliva – Nová čerpačka, Kynologické 

potreby Trnava Kopánka, Friško – 

časopis západného Slovenska, LEWER, 

www. Osobnimakleri.sk, TRI-VE Cífer, 

Josera, CHS Ruských čiernych teriérov 

– Čierny sen. 

Organizačný výbor KK Abrahám
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CIVILNÁ OCHRANA 

PRÍPRAVA  OBYVATEĽSTVA  NA  SEBAOCHRANU  A VZÁJOMNÚ  POMOC   (POSVP) 

   Hlavnou témou POSVP pre rok 2018 je:    „Zásady správania sa pri živelných pohromách“ 

 SEBAOCHRANA je pomoc vlastnými silami a prostriedkami, ktorá sa zameriava na ochranu vlastnej osoby a jej najbližšieho 

okolia a smeruje k zmierneniu alebo k zamedzeniu pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti – živelnej pohromy. 

Živelná pohroma je Živelné pohromy sú najmä 

mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných 

energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej 

môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú nega-

tívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok, 

povodne a záplavy, krupobitia,  

následky víchrice, zosuvy pôdy,  

snehové kalamity, lavíny, roz-

siahle námrazy a zemetrasenia. 

Územie postihnuté účinkami živelnej pohromy je charakterizované: 

1. postihnutím veľkého počtu osôb, ktoré sú bez prístrešia a základných životných potrieb, šokované, zranené alebo usmrtené;  

2. zničením a poškodením budov, priemyselných objektov, mostov, narušením dopravy, zničením kultúrnych pamiatok a chrá-

nených prírodných útvarov, 

3. miestnymi a plošnými závalmi ulíc, poškodením pozemných komunikácií, 

4. poškodením rozvodných sietí a ich zariadení, 

5. vznikom požiarov, 

6. zatopením objektov a zaplavením rozsiahlych území, 

7. postihnutím veľkého počtu zvierat, zničením a narušením porastov, lesov a pôdy, 

8. zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení, 

9. celkovým narušením života, životného prostredia a obmedzením výroby. 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ 

➢ Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku. 

➢ Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni. 

➢ Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie. 

➢ Nerozširujte poplašné a neoverené správy. 

➢ Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu. 

➢ Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť. 

➢ Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti. 

➢ Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy. 

Na území okresu Galanta najčastejšie môžu pôsobiť povodne a záplavy 

(v okolí riek a riečok: Váh, Čierna voda, Malý Dunaj, Salibský Dudváh, Gidra) 

O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a za-

plaví priľahlé územie. 

ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENIA POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI 

PRED   OHRO-

ZENÍM  PO-

VODŇAMI       

A  ZÁPLAVAMI 

 

 vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou, 

 hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia, 

 pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien, 

 pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 – 3 dni, 

 ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie, 

 pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat, 

 upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda, 

 pripravte si evakuačnú batožinu. 

V  OBDOBÍ   

POVODNÍ  

  A  ZÁPLAV 

 opustite ohrozený priestor, 

 netelefonujte, len v prípade tiesňového volania, 

 v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte 

pokyny členov evakuačnej komisie – krízového štábu, 

 v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vo-

dou, 

 nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy. 

PO POVOD-

NIACH   

A   ZÁPLA-

VÁCH 

 

 nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, 

elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody, 

 zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín za-

siahnutých vodou – riaďte sa pokynmi hygienika, 

 Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci, 

 Kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd. 
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ABRAHÁMSKY KULTÚRNY DEŇ 2018 
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dňa 21. júla 2018 

 v športovom areáli v Abraháme 
Súťaže vo varení gulášu sa 

môžu zúčast-niť  družstvá či 

jednotlivci starší ako18 rokov, 

bez ohľadu na miesto trvalého 

bydliska.  

Do súťaže sa môžete prihlásiť:   

na OÚ v Abraháme urad@abra-

ham.sk, 0317857220 alebo u 

Zdenky Siskovej č.d. 232 

Uzávierka prihlášok 

 je 20. júla 2018 
guláš sa bude variť od 15.30 h do 19.00 h 

Organizátori zabezpečia pre súťažiacich drevo potrebné na varenie  

Všetky prípravy na varenie guláša sa musia uskutočniť na mieste 

konania súťaže 

S p r i e v o d n ý    p r o g r a m:  

ULIČKÁRSKY TURNAJ 2018 

NAFUKOVACIE ATRAKCIE PRE DETI 

DISCOZÁBAVA 
Príďte príjemne  stráviť sobotné popoludnie, prípadne nava-

riť gulášik, využite možnosť oprášiť kopačky a zahrať si fut-

bal, povzbudiť súťažné družstvá a samozrejme v dobrej ná-

lade pokračovať na večernej zábave. 
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