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ŽIVOT JE VIAC NEŽ SMRŤ…
V našom liturgickom kalendári má 1. novembra pevné miesto Slávnosť
všetkých svätých. Keďže ide o prikázaný sviatok, veriaci sa majú zúčastniť na svätej omši a nekonať ťažšie práce. Splniť si náboženskú povinnosť im uľahčuje to, že na Slovensku je Slávnosť všetkých svätých
dňom pracovného pokoja. Na Slávnosť všetkých svätých nadväzuje
2. novembra Spomienka na všetkých verných zosnulých. Katolíci veria,
že ich zosnulí časnou smrťou prešli do večného života, a dúfajú, že
z Božieho milosrdenstva boli uchránení od večného zatratenia, no pre
svoje nedostatky sú v stave očisťovania, a tak im svojimi modlitbami
a záslužnými skutkami môžu pomôcť. Pre prirodzené spoločenstvo,
ktoré ich spájalo v časnom živote, a pre spoločenstvo svätých, ktoré
prekračuje hranice smrti, aspoň raz v roku chcú pamätať na svojich zosnulých. Svojou spomienkou im chcú prejaviť patričnú úctu a modlitbou
zas svoju lásku a duchovné milosrdenstvo.
Pokračovanie na 2. strane

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Mesiac október každoročne patrí naším starším spoluobčanom. Je to mesiac, v ktorom prejavujeme úctu a pozornosť ľuďom vo vyššom veku viac ako inokedy. Je dobré, že práve na jeseň, ktorá aj v živote človeka charakterizuje jeho životné obdobie, venujeme pozornosť práve tým ľuďom, ktorí ju prežívajú. V našej spoločnosti mnohí
stále vnímajú starších ľudí v dôchodkovom veku ako neproduktívnych a nehľadajú to pozitívne, čo seniori vedia
pre spoločnosť stále prinášať. No treba po pravde povedať, že mnohí seniori dokážu možno nie tak rýchlo, ale
o to precíznejšie a dlhodobejšie prinášať prospech pre svoje okolie, v ktorom žijú. Je dobré, že úctu prejavujú
mladší, ktorí majú ešte pred sebou dlhé roky aktívneho života .V súvislosti s tým je naozaj dôležité vážiť si šedín,
pretože sú rozvážne, dobrosrdečné a s veľkými životnými skúsenosťami, z ktorých môžu mladší čerpať. Staroba
prináša so sebou menej fyzických síl, postupné slabnutie organizmu, ale prináša aj dni plné lásky, šťastia pozornosti a možno aj viac času na seba a svojich blízkych. Prejav úcty nás mladších by nemal byť jednorazovým,
alebo krátkodobým javom, ale musí sa stať trvalým návykom.
Všetkým, ktorí prežívajú jeseň života, prajem zo srdca, aby mohli prežívať plnohodnotný pocit spolupatričnosti,
aby ich mal kto počúvať, aby sa mohli vzájomne stretávať, aby im bolo umožnené prijímať lásku a pozornosť
svojich blízkych plnými priehrštiami a aby cítili, že sú stále pre nás potrební.
Starosta obce
Ing. Igor Németh

ŽIVOT JE VIAC NEŽ SMRŤ…
pokračovanie zo strany 1
„Liturgia nás pozýva, aby sme sa zúčastnili na nebeskej radosti svätých, pozýva nás, aby sme ochutnali túto
radosť. Zmyslom dnešnej slávnosti je skrze pohľad na žiarivý príklad svätých vzbudiť v nás veľkú túžbu stať
sa svätými“, vysvetlil v roku 2006 Benedikt XVI. pri Slávnosti všetkých svätých.
Výrazom úsilia ponúknuť veriacim priliehavé príklady nasledovania Ježiša Krista chcú byť početné procesy
blahorečenia a svätorečenia v Katolíckej cirkvi. V tomto roku napríklad bolo na Slovensku v Košiciach veľmi
sledované blahorečenie Anny Kolesárovej, ktorá počas Druhej svetovej vojny ako 16-ročná zomrela rukou vojaka pri obraňovaní čistoty. Pri tej príležitosti bolo napísaných veľa slov vďačnosti za jej život, no aj viacero
pochybností o tom, či je to príklad hodný nasledovania. Veľmi dobre o tom hovoril v relácii v Kontexte o. Juraj
Vittek: „Anna si nevybrala smrť, ale čnosť, nevybrala si násilie, ale Krista. Smrť vybral vojak a ona si vybrala
čnosť aj za cenu smrti. Ona verila vo večný život. To je pre neveriacich nepochopiteľné, lebo pre nich je pozemský život najvyššia hodnota. Pre veriaceho je ešte väčšia plnosť života – večný život. A Anka si vybrala
tento život. Preto tomu hovoríme ‚kultúra života‘. Hriech je ‚kultúrou smrti‘. Anka zomrela, vojak vraždil.“
Slová blahoslavenej Anky – „Radšej smrť, ako hriech“ – dávajú do nového svetla aj dynamiku týchto dvoch dní
– Slávnosti všetkých svätých a Spomienky na všetkých verných zosnulých. Ony nie sú vyjadrením „kultúry
smrti“, ale „kultúry života“, ktorý má svoje naplnenie vo večnosti. Vyprosujem Vám všetkým živú vieru, nádej
a lásku…
dp. Vladimír Kiš

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ABRAHÁM
ZO ZASADNUTIA DŇA
24. JÚLA 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 7
poslancov, Mgr. Mária Tomovičová ‒
kontrolórka, občania obce Abrahám
Zapisovateľ: Róbert Hričo
Overovatelia: Peter Čambál, Ing. Jana
Takáčová
Návrhová komisia: predseda Marian
Vrbovský, Milan Janík, Mgr. Jana
Hanuliaková
Priebeh zasadnutia:
Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril
zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal všetkých prítomných a oznámil, že
na zasadnutí je prítomných 7 poslancov
a zasadnutie je uznášaniaschopné.
Program bol schválený nasledovne:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Prerokovanie a schválenie čerpania
rozpočtu za 1. polrok 2018
6. Správa auditora
7. Prerokovanie a schválenie úväzku starostu obce a počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie
8. Rôzne
9. Interpelácie občanov, organizácií
a poslancov

10. Návrh na uznesenie
12. Záver
Hlasovanie: za 7 poslancov
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Na poslednom zasadnutí OZ bolo prijaté uznesenie ‒ riešenie havarijných porúch na kanalizácii
v našej obci. Na základe rokovania starostu s vedením firmy Tavos bol zaslaný
obci list, v ktorom firma Tavos oznámila, že v tomto roku prebehne rekonštrukcia ČS v obci Hoste, čím sa predpokladá, že zmena technického riešenia
napojenia výtlaku z obce Abrahám v ČS
Hoste, zlepší prevádzku gravitačnej kanalizácie v obci Abrahám. Pokiaľ sa preukáže, že sa tento stav nezlepší, pristúpi
sa k rekonštrukcii ČS v obci Abrahám.
Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2018.
Predsedníčka finančnej komisie Ing.
Jana Takáčová predložila zápisnicu zo
stretnutia s vysvetlením prekročených
položiek. Príjmy sa čerpali v 1. polroku
2018 na 54 % a bežné výdavky na 50 %.
Kapitálové príjmy a výdavky budú čerpané v závislosti od poskytnutia dotácií
v ďalšom období: schválená dotácia na
multifunkčný stroj vo výške 90 000 €,
rozšírenie kanalizácie vo výške 950 000
€ a materskej školy vo výške 220 000 €.
Finančná komisia ďalej upozornila na
prekročenie rozpočtu určeného pre
údržbu webovej stránky obce firmou VFit. Poslanec Ing. Kopáčik navrhol stretnutie s p. Molnárom, aby prerokovali

práce na webovej stránke. Po diskusii
dal starosta hlasovať jednotlivo za čerpanie a úpravu rozpočtu.
Hlasovanie: za 5 poslancov, proti 2 poslanci.
Úprava rozpočtu ‒ hlasovanie: za 5 poslancov, proti 2 poslanci.
Správa auditora ‒ audit za rok 2017 vykonala spoločnosť N.M. Audit, s.r.o.,
Nové Mesto nad Váhom. Na základe
prác vykonaných počas auditu sa zistilo,
že obec konala v súlade s požiadavkami
zákona o rozpočtových pravidlách. Informácie uvedené vo výročnej správe
zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok. Účtovná
závierka za rok 2017 bola zostavená
podľa platného zákona o účtovníctve.
OZ berie na vedomie správu nezávislého
auditora z overenia účtovnej závierky za
rok 2017.
OZ prerokovalo schválenie výkonu
funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018‒2022 v plnom rozsahu na plný
úväzok.
Hlasovanie: za 7 poslancov
OZ prerokovalo schválenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Abrahám na funkčné obdobie 2018‒2022 v počte 7.
Hlasovanie: za 7 poslancov.
Pokračovanie na strane 10
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
JUBILANTI

NARODILI SA:
Laura Chudá
rodičia Dušana Dundová a Ľuboš Chudý

Tamara Táčovská
rodičia Lucia Šnóriková a Peter Táčovský

Tatiana Mišovičová
rodičia Lenka a Ing. Boris Mišovičovci

Ondrej Čambál
rodičia Mgr. Monika a Pavol Čambálovci

Liliana El-sayed
rodičia Barbora Blanarovičová a Nabil Fahny El-sayed
Vitajte medzi nami!

UZATVORILI MANŽELSTVO
Richard Sládeček a Daniela Marčeková
Ing. Stanislav Parák a Mgr. Denisa Grosmanová
Jozef Šalát a Renáta Raithoferová
Filip Hitka a Barbora Škultétyová
Srdečne
blahoželáme!

OPUSTIL NÁS
Jozef Nižňanský
vo veku 54 rokov
Odpočívaj v pokoji
Všetko, čo žije po mne
v mojom mene a v láske,
to ma pripomenie.

50 rokov
Peter Neštrák
Alica Adámková
Jaroslav Bilčík
Mária Némethová
60 rokov
Karol Parák
Jaroslav Gašparovič
Daniela Královičová
Stanislav Hornáček
70 rokov
František Rezbárik
Karol Banáš
Miroslav Sládeček
Terézia Kopáčiková
Tibor Parák
Lídia Trojáková
80 rokov
Ing. Alfonz Konečný
Mária Bilčíková
Irena Lovecká
Jubilantom srdečne
blahoželáme!

SPOMIENKA NA KŇAZA JURAJA ČERMÁKA
PRI 15. VÝROČÍ JEHO ÚMRTIA
14. augusta 2018 sme si pripomenuli 15 rokov, ako nás navždy opustil kňaz Juraj Čermák
Juraj Čermák sa narodil dňa 3.11.1952 v Uhorskom Hradišti na
Morave. Za kňaza bol vysvätený dňa 6.6.1976. Ako kaplán pôsobil v Tvrdošovciach okres Nové Zámky (1976), Topoľčanoch
(1979) a v Senci (1980). Jeho prvou farnosťou sa stala obec Čáry
na Záhorí, kde pôsobil až do roku 1992. V tomto roku bol preložený do obce Abrahám. Bol dobráckej povahy s priam otcovským vzťahom k mládeži. Pre jeho skromnú povahu si ho farníci
rýchlo obľúbili. Po svojom príchode do Abrahámu založil detský
spevácky zbor, ktorý vystupoval pri bohoslužbách. Organizoval
v Abrahámskom kostole festivaly duchovnej piesne, na ktorých
sa zúčastňovali aj mnohé spevácke zbory zo širokého okolia. Inicioval obnovenie pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska,
ktoré sa tu konajú doteraz. Roku 2001 oslávil v prítomnosti pomocného biskupa Trnavskej
arcidiecézy Dominika Tótha a celej farnosti pri slávnostnej sv. omši 25. výročie svojej kňazskej vysviacky. Svoje životné jubileum 50 rokov života oslávil v novembri 2002 už ťažko
chorý. Zomrel 14. augusta 2003 v Šintave, kde je aj pochovaný. Abrahámčania si na neho
spomínajú ako na dobrého správcu farnosti. Na pohrebe sa zúčastnilo množstvo našich spoluobčanov. Kňaz Juraj odpočívaj v pokoji.
Anna Klementová, MO Matice slovenskej Abrahám
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MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V ABRAHÁME
Z ČINNOSTI MO MS
V III. ŠTVRŤROKU 2018
Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme aj v III. štvrťroku
2018 zorganizovali mnoho akcií, prípadne sa na mnohých zúčastnili.
20.7.2018 sa v Átriu Domu Matice slovenskej v Galante zúčastnilo 14 našich
matičiarov na Vatre zvrchovanosti. Akciu organizoval MO MS Galanta v spolupráci s Domom MS Galanta. Na akcii
sa zúčastnilo 7 speváckych zborov a medzi nimi aj náš FS Jatelinka.
21.7.2018 sa družstvo matičiarov v zložení: Margita Bučeková, Ladislav
Buček, Milada Ivančíková, Anna Klementová, Terézia Vrbovská a Marian
Vrbovský zúčastnilo na súťaži vo varení
gulášu pod názvom „Abrahámsky kotlík“. Cenu sme nezískali, ale navarili
sme chutný guláš, ktorým sme pohostili
množstvo matičiarov i nematičiarov.
21.7.2018 sa 9 členov MO MS – Bohumil Čambál, Peter Masár, Magdaléna
Bilčíková, Jozef Ivančík, Tomáš Šimon,
Zita Šimonová, Milan Masár, Mária Valentová a Stanislav Ležovič zúčastnili na

„Rezbárskom dni“ v Štiavnických Baniach.
4.8.2018 sa na národných matičných
slávnostiach zúčastnil FS Jatelinka,
v ktorom boli aj členovia MO MS.
Na brigáde vo farskej záhrade – zber
hrozna sa zúčastnilo 6 našich členov –
Bohumil Čambál, Ladislav Buček, Jozef
Ivančík, Vladimír Krajčovič, Tibor
Hrubík, Stanislav Ležovič.
Na koncerte v Cíferi sa zúčastnilo 7 matičiarov: Bohumil Čambál, Peter Masár,
Magdaléna Bilčíková, Tomáš Šimon,
Zita Šimonová, Anna Čambálová, Vladimír Čambál.
29.8.2018 sme zorganizovali v priestoroch športového areálu Vatru Ústavy.
Na akcii sa zúčastnila aj členka predsedníctva MS a predsedníčka Krajskej rady
MS JUDr. Libuška Kľučková a ďalších
35 pozvaných hostí, našich družobných
priateľov z obcí Cífer, Veľké Úľany,
Sládkovičovo a Hody.
14.9.2018 sa naši členovia podieľali na
príprave pódia pri soche Sedembolestnej
Panny Márie, kde sa konala pobožnosť
a 15.9.2018 na demontáži pódia.

16.9.2018 sa 9 členov MO MS zúčastnilo na výstave ovocia a zeleniny v kultúrnom dome v Pavliciach
V dňoch 25.9.2018 až 28.9.2018 členovia MO MS inštalovali výstavu ovocia
a zeleniny v klube matice.
29.9., 30.9. a 1.10.2018 bola v klube
Matice slovenskej otvorená výstava
ovocia a zeleniny, spojená s ochutnávkou vín, ktorú si prezrelo vyše 400 návštevníkov. Súčasťou výstavy bola aj výstavka detí Materskej školy v Abraháme, ktoré sa prezentovali svojimi prácami. Výstava mala veľký úspech, pretože posledná výstava ovocia a zeleniny bola v našej obci pred viac ako 25
rokmi. Svedčí o tom aj množstvo pozitívnych zápisov do matičnej kroniky.
Výstavu si prezreli počas hodového pondelka aj deti materskej školy a Základnej školy Michala Tareka v Abraháme
v sprievode pedagogických pracovníkov.
Anna Klementová
predsedníčka MO MS v Abraháme

V ABRAHÁME SA ROZHORELA VATRA ÚSTAVY
Aj vďaka peknému počasiu do našej
obce zavítalo množstvo návštevníkov,
ktorí sa zúčastnili na už tradične poriadanej akcii „Vatra Ústavy“. Pozvanie
prijali členka Predsedníctva Matice slovenskej a predsedníčka KR
MS PhDr. Libuška Kľučková,
delegácia MO MS z Veľkých
Úľan s predsedom Michalom
Garajom, delegácia MO MS
Cífer s predsedom Ing. Dušanom Lanákom, delegácia MO
MS Sládkovičovo s predsedom Vladimírom Švončinárom, čestný predseda MO MS
Cífer MUDr. Viliam Hafner s priateľmi, čestný člen MO MS Abrahám
Mgr. Štefan Murárik s manželkou, novovymenovaný riaditeľ ZŠ Michala Tareka v Abraháme Mgr. Marián Hrbán,
Mgr. Anna Gécová, vedúca FS Jatelinka, PaedDr. Slávka Kramárová, riaditeľka ZŠ Karola Kufnera Sládkovičovo.
V priestoroch športového areálu všetkých účastníkov privítala predsedníčka
MO matice slovenskej v Abraháme
Anna Klementová.

V ranných hodinách členovia MO MS
postavili Vatru za futbalovou bránkou.
K tomuto miestu sa presunuli aj účastníci akcie. Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky a po nej príhovor sta-

rostu obce Ing. Igora Németha. Moderátorka podujatia požiadala potom PhDr.
Libušku Kľučkovú a starostu obce
o slávnostné zapálenie Vatry Ústavy.
Vatra sa rozhorela a v priestoroch športového areálu sa niesli slová hymnickej
piesne „Hej Slováci, ešte naša slovenská
reč žije“...
Po slávnostnej časti nasledovala zábava.
Do tanca a na počúvanie hral DJ Igor
Baďurík. V bufetoch bolo pripravené
občerstvenie pre účastníkov, ako klobásy, špekáčiky, kvalitné abrahámske

víno, alko a nealko nápoje, slané pečivo,
káva a nechýbali ani džúsy a sladkosti
pre tých najmenších, ktorých bolo pri
Vatre neúrekom.
Celú Vatru Ústavy nám zdokumentoval
fotografiami podpredseda MO MS
Marián Vrbovský.
Každoročne touto akciou Miestny
odbor MS v spolupráci s obcou Abrahám končí letné akcie, pretože sa
blíži nezadržateľne koniec prázdnin
a prídu i jesenné chladné noci.
Mám pocit, že aj v tomto roku sme
touto Vatrou dali za letom veľmi
peknú bodku.
Nekončí sa však aktívna činnosť členov
výborov MO Matice slovenskej.
V pláne činnosti na rok 2018 sú už
ďalšie akcie, na ktorých sa budeme aktívne podieľať. K tejto spolupráci pozývam aj ďalších členov a priaznivcov
nášho Miestneho odboru Matice slovenskej.
Anna Klementová
predsedníčka MO MS Abrahám
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EVA FONO GALANDOVÁ NA NÁVŠTEVE V NAŠEJ OBCI

Jubilejná, v poradí dvadsiata návšteva
čestnej občianky obce Abrahám Evy
Fono Galandovej z Izraela v našej obci
bola pre 20 pozvaných hostí dňa 18. augusta 2018 sviatkom. Všetky stretnutia
sa doteraz uskutočnili v kultúrnom
dome, toto „jubilejné“ bolo však zahájené v priestoroch Poľnohospodárskeho
obchodného družstva – vo vínnej pivnici, pretože v kultúrnom dome v tom
čase prebiehali prípravy na svadobnú
hostinu.
Krátko po dvanástej hodine Evu Fono
Galandovú so sprievodom dvoch priateliek Silvie a Jutky a husľového virtuóza
priviezol do týchto priestorov pán Bohumil Čambál. Bohumilovi Čambálovi
vždy oznámi svoj príchod do našej obce,
a tak to bolo aj teraz. Vzápätí sa začali

organizačné prípravy na privítanie vzácnych hostí. Eva Fono Galandová je
známa tým, že pri každej návšteve finančne podporí školstvo, alebo kultúrny
život v našej obci. Ako sama hovorí ‒ je
to z vďačnosti našej obci. V tomto prí-

pade to bol FS Jatelinka.
Folklórny súbor Jatelinka v abrahámskom kroji privítal našich hostí v priestoroch pivnice a zaspieval nádherné

slovenské ľudové piesne, za čo si vyslúžili členovia súboru dlhotrvajúci potlesk.
Po krátkom zvítaní a predstavení jednotlivých prítomných účastníkov bol
spoločný obed. Veľký úspech malo aj
abrahámske víno a toto putovalo spolu
s priateľkami Evy Fono Galandovej do
neďalekej Viedne.
Po obede a priateľskom posedení sa Eva
Fono Galandová so sprievodom presunula do obecného múzea. Tu pokračovala návšteva rozhovorom s redaktorkou
slovenského rozhlasu, ktorá pri tejto príležitosti urobila reláciu o tom, ako bola
Eva Fono Galandová s rodičmi počas
druhej svetovej vojny zachránená v našej obci rodinou Rovenských. Táto relácia bola odvysielaná v RTVS.
Posedenie pri káve a domácich koláčoch, ktoré našim hosťom veľmi chutili,
sme ukončili v priestoroch klubu Matice
slovenskej. Tu sme si vypočuli aj husľového virtuóza, priateľa Evy Fono Galandovej, ktorý všetkým prítomným venoval niekoľko skladieb. Bol to naozaj
veľký kultúrny zážitok.
Po 16. h prišiel taxík a našich hostí odviezol do Viedne. Na druhý deň nám bol
tlmočený telefonický pozdrav od Evy
Fono Galandovej a veľké ĎAKUJEM
od jej priateľov. Návšteva Abrahámu
bola pre nich nezabudnuteľným zážitkom.
Anna Klementová
predsedníčka MO Matice slovenskej
Foto Marián Vrbovský

OBECNÉ MÚZEUM V ABRAHÁME – 14 ROKOV OD ZALOŽENIA
V septembri uplynie 14 rokov od založenia obecného múzea. Po týchto 14 rokoch sa podarilo múzejnícke priestory
rozšíriť, a tým vznikli pekné priestory
na nové expozície.
V priestoroch múzea nájdete expozície,
ako národopis, vojenstvo, hasičstvo,

školstvo, bytová a kultúrna expozícia,
expozícia rodu Esterházyovcov a iné.
Náhľad do nových priestorov a pripravených expozícií si môžete prezrieť na
priložených fotografiách, ale najkrajší
zážitok určite budete mať pri osobnej
návšteve múzea.

Vážení spoluobčania, navštívte naše
múzeum a pripomeňte si časy minulé.
Tešíme sa na Vás.
L. Horváthová
správkyňa múzea
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V MATERSKEJ ŠKOLE
Leto a prázdniny sú už neodvratne
za nami. Pripomína nám to aj jesenné počasie, ako aj otvorené
brány všetkých škôl. Začal sa nový
školský rok 2018/2019 a verím, že
si všetci dobre oddýchli a do nového školského roku načerpali
dostatok síl.
Každý školský rok je pre niekoho
z nás niečím výnimočný. Jeden odíde, druhý zas príde. Z našej MŠ
odišlo 12 predškolákov. Stali sa
z nich hrdí prváčikovia. Veríme, že
sa v tej veľkej škole nestratia,
a všetky nadobudnuté poznatky zo
škôlky plne využijú a budú si ich
rozširovať naďalej. Čakajú ich
nové výzvy, úlohy a priateľstvá,
a preto im touto cestou želáme
veľa úspechov.
Do našej MŠ sme prijali 12 nových
detičiek. Sme radi, že adaptačný
proces a odlúčenie od rodičov deti
zvládli na výbornú. Veľkou pomocou je aj milý prístup všetkých učiteliek, personálu a starších škôlkarov, ktorí sa snažia byť kamarátmi
v každej situácii. Každodennou
snahou pedagogického kolektívu
je vytvárať podmienky pre úspešné
vzdelávanie a citlivú výchovu detí.
Z toho sa odvíjajú aj priority školy
vo výchovno-vzdelávacej oblasti:
rozvíjať individuálne schopnosti a
možnosti dieťaťa rešpektujúc jeho
individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho
dianie, podnecovať zvedavosť i
kreativitu. Preto sme s radosťou
a ochotne prijali ponuku, zúčastniť
sa na hodovej výstave ovocia a zeleniny, ktorú organizovala Matica
slovenská pod vedením pani Anny
Klementovej. Deti predviedli
rôzne techniky pracovného, ako aj
výtvarného
charakteru.
Mali
z práce radosť a boli hrdí, že sa na
chvíľku mohli stať umelcami.
Keďže chceme deti vychovávať
k všestrannosti, plánujeme pre ne
aj v tomto školskom roku mnoho
zaujímavých podujatí. V októbri to
bude výchovný koncert pod názvom „O zabudnutých píšťalkách“. Je to zvukový workshop z
cyklu Hudba bez hudobky. Deti ho
zažijú 18.10. s lektorom hudby pánom Zdeňkom Hladíkom. Pro-

gram je veľkou inšpiráciou pre deti
aj pre dospelých. Poslucháči
v ňom objavujú zaujímavé zvuky a
s údivom zisťujú, akými skvelými
muzikantmi môžu byť. Hudobné
nástroje účastníci uvidia, budú počuť, zahrajú si na ne a zatúžia si ich
aj sami vyrobiť. Workshop spája
materiál, z ktorého sú nástroje vyrobené, PVC. Jednoduchý čistý
tvar a prístupnosť materiálu deti
priamo nabáda, aby si nástroje
hneď ohmatali a preskúmali jeho
vlastnosti. Workshop prepája príbeh o zabudnutých píšťalkách.
Okrem pastierskych fláut (koncoviek), fujary, Panove flauty alebo
napr. trúbky a šalmaje majú možnosť si vyskúšať aj nástroje, o ktorých nikdy nepočuli ani ich učitelia
‒ ako cabasa, log drum, udu, bee,
txalaparta a mnoho ďalších.
Ale aby sme nezabudli... Už 8.10.
budeme mať výnimočný deň. Akcia, ktorá má názov „Rozlúčka
so záhradou“ sa teší veľkej obľube. Pomocou celého kolektívu
MŠ sa premenia triedy aj dvor
škôlky na veľkú jesennú záhradu.
Pomocou šikovných ručičiek detí
a rodičov vzniknú ráno v triedach
veselí gaštankovia z prírodnín,
strašidelné tekvice, zeleninové príšery, ovocní panáčikovia a veľa
iných jesenných krás, ktoré budú
hrdo vystavené na terase MŠ, aby
si ich mohli prezrieť všetci, ktorých to poteší. Každý dospelý aj
deti si potom spolu vychutnajú
spoločné raňajky na školskom
dvore, kde budú môcť všetci
ochutnať päť druhov chutných nátierok, ktoré si deti v škôlke obľúbili. No a potom si deti už budú
môcť odmerať aj svoju fyzickú
zdatnosť a statočnosť pri plnení
zaujímavých úloh, ktoré im priblížia náročnú prácu v záhrade (vyberanie mrkvy zo záhrady, prenášanie kapusty...), alebo aj ochutnávky ovocia a sladkých dobrôt
z nich vyrobených. Veríme, že aj
tento deň bude výnimočný a plný
dobrodružstiev a dobrej nálady,
ktorú nám pred obedom vylepšia aj
pečené zemiačiky s maslom, bylinkové čajíky od našich kucháročiek a zdravé maškrty napečené
z lásky od rodičov pre naše deti.

Keď už teda vládne pani Jeseň, prajeme Vám
veľa pozitívnej energie a množstvo vitamínov z
ovocia a zeleniny z Vašich záhrad, pre úspešný
začiatok nového školského roka a veľa pracovného elánu.
Monika Kakviczová
učiteľka MŠ Abrahám
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Z AKTUÁLNEJ ČINNOSTI DHZ ABRAHÁM
V stredu 4. júla boli hasiči požiadaní o
pomoc pri likvidácii roja včiel pri obytnom dome v Abraháme. Výjazd bol vykonaný v čase 16.33 h s technikou Iveco
Daily 1+2. Po príjazde na miesto udalosti sa zistilo, že ide o roj včiel, ktorý
bol na strome v blízkosti vchodových
dverí. Hasiči začali s odchytom, pri ktorom boli včely strasené do rojáčika a ponechané na mieste. Po samotnom odchyte bolo treba počkať, kým sa všetky
včely usadia. Nakoniec vo večerných
hodinách bol roj odvezený z miesta udalosti. Výjazd bol ukončený o 19.40 h.
Na druhý deň vo štvrtok 5. júla boli hasiči opäť požiadaní o pomoc, tentoraz
pri likvidácii spadnutého konára na
ceste Pusté Úľany ‒ Pavlice. Výjazd bol
vykonaný v čase 17.15 h s technikou
Iveco Daily 1+2. Po príchode na miesto
udalosti sa zistilo, že ide o odlomený
konár zo stromu počas silnej búrky. Hasiči odpratali konár z cesty a pozametali
vozovku od drobných úlomkov. Pred
dokončením prác prišla na miesto jednotka HaZZ Sereď, ktorej oznámili
ukončenie zásahu. Keďže búrka stále tr-

bol čiastočne odtiahnutý traktorom. Hasiči odpratali konáre z cesty, popílili
strom na menšie časti a pozametali vozovku od drobných úlomkov. O 19.00 h
sa jednotka vrátila na základňu.
V dňoch 27.‒28. júla sme sa zúčastnili
na druhom ročníku festivalu Friškofest,
kde sme opäť vykonávali požiarny dozor. Tento rok prebehol festival v poriadku a bez zásahov. Ďakujeme organizátorom, že sme sa mohli zúčastniť,
a tak prispieť k celej akcii.
Na prelome mesiacov júl/august boli hasiči na spoločnom výlete v Zuberci.

vala, skontrolovali sa aj cesty v okolí
obce. O 19.00 h sa jednotka vrátila na
základňu.
V sobotu 21. júla sme na Abrahámskom
kotlíku vytvorili pre deti penu.
Vo štvrtok 26. júla boli hasiči požiadaní
o pomoc pri likvidácii spadnutého
stromu na ceste Abrahám ‒ Pusté Úľany.
Výjazd bol vykonaný v čase 18.15 h s
technikou Iveco Daily 1+3. Po príchode
na miesto udalosti sa zistilo, že ide o
spadnutý strom po silnej búrke, ktorý už

V utorok 14. augusta sme do novej
miestnosti obecného múzea umiestnili
obnovenú hasičskú výstavu vytvorenú
pred vyše rokom pri príležitosti 20. výročia DHZ Abrahám. Pribudli nové historické fotografie, vitrína s trofejami,
prilba z 19. storočia, technické prostriedky, školský projekt a to najcennejšie ‒ zreštaurovaná zástava zo začiatku
20. storočia. Touto cestou by sme sa
chceli poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri vytváraní výstavy. Vďaka nej
môžu návštevníci múzea nahliadnuť do

histórie hasičov v obci Abrahám. Srdečne Vás pozývame!
V piatok 17. augusta o 18.30 h boli hasiči privolaní na likvidáciu osieho
hniezda, ktoré sa nachádzalo pod strechou rodinného domu. Bolo to väčšie
hniezdo v uzavretom priestore, hasiči na
likvidáciu použili včelársky oblek a
sprej proti hmyzu. V čase 19.45 h sa jednotka s Ivecom Daily 1+2 vrátila na základňu.
V sobotu 22. septembra sme sa zúčastnili na brigáde na ihrisku, ktorú organizoval futbalový klub. Orezávali sme konáre stromov, odstraňovali suché konáre,
náletové dreviny a čistilo sa okolie stromov.
Aj napriek zlému počasiu a menšiemu
počtu ľudí sa podarilo
pripraviť aspoň časť
areálu na blížiaci sa hodový víkend.
Koncom
septembra
Ministerstvo vnútra SR
zverejnilo
zoznam
schválených žiadostí o poskytnutie dotácie na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc. Dotáciu na
hasičskú garáž získala aj naša obec vo
výške 30 000 €.
V sobotu 29. septembra členovia zboru
pripravili pre deti na ihrisku ukážku
techniky spojenú s hasením požiaru,
ktorou tak prispeli do bohatého hodového víkendu.
Róbert Hričo
predseda DHZ Abrahám
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KYNOLOGICKÝ KLUB ABRAHÁM
Stále sa pravidelne stretávame na tréningoch na futbalovom ihrisku v Abraháme. So svojimi štvornohými parťákmi sa snažíme natrénovať poslušnosť a
obranu.
Je ťažké a zdĺhavé naučiť psa rôzne
povely ( adni, ľahni, stoj, vpred, aport,
chôdza cez kladinu, skok cez prekážku,
ku mne...) tak, aby ich pes vykonal na
prvýkrát, úplne presne a s radosťou
podľa skúšobného poriadku.
Obrana sa trénuje aj podľa skúšobného
poriadku, v ktorom sú presné pokyny,

ako predviesť psa čo najlepšie. Napríklad pes musí vedieť obehnúť umelé
úkryty, nájsť v nich figuranta a štekaním ho označiť. Pes musí zvládnuť aj
doprovod figuranta, jeho pokus o útek,
keď ho musí zadržať pevným zákusom
do rukáva, aj ubrániť psovoda pred
útokom figuranta, pritom však musí byť
stále ovládateľný a nesmie hrýzť, kedy
sa mu zachce.
Súčasťou športovej kynológie sú aj

pachové práce, tzv. stopa, kde pes musí
vyňuchať človeka ‒ kade presne išiel a
označiť pritom všetky predmety (napr.
kľúče, peňaženku...), ktoré daný človek
na stope zanechal, alebo stratil. Pritom
všetkom nesmie naháňať ani stopovať
zver. Pes prácu vykonáva na 10 m dlhej
stopovacej vôdzke. Niektorým psom
vyhovuje viac stopa, iným obrana, alebo
poslušnosť. Je to určené vlohami
konkrétneho psíka. V športovej kynológii musí pes urobiť všetky tri disciplíny,
presne podľa skúšobného poriadku,
minimálne na 70 % pre splnenie skúšky
a čo najlepšie na preteku. Sem do
Abrahámu chodia na tréning rôzne
plemená psov, ako sú nemecké a
belgické ovčiaky, rottweilery, hovavarty
či francúzsky Bouvier des flandres.
Prispôsobiť výcvik povahe a daným
vlastnostiam psa je dlhotrvajúca, trpezlivá práca. Každému psovi funguje ako

motivácia pre splnenie cviku nejaká
odmena, ktorá môže byť v podobe napr.
jedla, alebo hračky.

Veľmi nás mrzí, že stále sme niekomu
tŕňom v oku. Vieme, že počas tréningu
psi štekajú a chápeme aj to, že niekto
nevidí vo výcviku psov zmysel a
nechápe nás. Všetko je však o tolerancii
– nikomu predsa nerobíme nič zlé ani
nič neničíme. Je to síce netradičné
trávenie voľného času, no pre nás je to
zábava, ktorá má určité pravidlá, ktoré
musíme dodržiavať. Každý má predsa
nejakého koníčka, niečo, čomu sa
venuje vo voľnom čase... Nehovoriac o
tom, že pes je pre človeka aj pomocník,
ochráni majetok, zachráni život, nájde
strateného človeka... To sa však tiež
musí niekde natrénovať a udržiavať seba
aj psa pripraveného.
Tréningov je samozrejme viac, keď sa
pripravujeme na skúšky či preteky, ktoré
bývajú na jar a na jeseň. Nechceme však
nič, len robiť to, čo nás baví, a nemáme
problém to ukázať a urobiť aj ukážky
našej práce pre ľudí.
Vytvoriť si so psom (a vlastne s každým
zvieraťom) vzťah a robiť spolu vo
voľnom čase niečo, čo vás i jeho baví,
vysvetliť tomu zvieratku, čo a ako
vlastne od neho chcete, je dlhá, spoločná
cesta.
A táto cesta je našou odmenou... A tiež
úspešne zložená skúška či vyhratý
pretek. :‒)
Eva Kollárová

O ZÁKONE SCHVÁLNOSTI
V tomto predvolebnom čase kravát a sľubov sa mnoho hovorí o legislatívnych nápadoch. Tiež mám jedno polienko do ohňa
‒ zrušte zákon schválnosti!
Keby som mala spočítať, koľkokrát v živote som skonštatovala „ako naschvál“,
nestačili by mi na to ani ruky všetkých
účastníkov Národného výstupu na Kriváň
2011. Jedným z najtypickejších príkladov
je počasie. Dva týždne nosím v kabelke
dáždnik. Slnečno. Po dvoch týždňoch si
dám v diári pripomienku „Vyhodiť parazol“ (!) a konečne mám o pol kila menej
nákladu. Do chvíle, keď v ten istý deň stojím pred vchodom nejakej inštitúcie či
právnickej osoby a čakám, kedy sa hustota
kvapiek zníži natoľko, aby som medzi
nimi prekľučkovala ako kedysi MatrixNeo medzi vystrelenými guľkami. Keď sa
tak stane, vykročím ráznym krokom za
ďalšími dobrodružstvami. Samozrejme, v
oblasti známej ako Ani sa vrátiť ‒ ani ísť

ďalej sa z neba spustí tisícročná voda. Ako
naschvál.
Otváracie, stránkové či ordinačné hodiny
sa tiež správajú úplne zákerne. Po vybavení dovolenky, odprataní detí, nahonobenia všetkých možných papierov a potvrdení sa človek zadychčaný a spotený rúti k
dverám a už z diaľky na neho svieti na
dverách nejaký veľký nalepený papier. V
duchu sa zvyknem modliť „Panebože, len
nie dovolenka“. Ale pokiaľ ide o otváracie, stránkové či ordinačné hodiny, Pánbožko má vždy inú prácu. Ako naschvál.
Najvýznamnejšiu kategóriu však tvoria
deti. Keď ich ráno horko-ťažko opatríte,
nachováte, umyjete, oblečiete, umiestnite
do chodby pripravené na odchod a vy si
zapínate druhú čižmu, ozve sa do tej dusnej uponáhľanej atmosféry „Mami, treba
mi cikať“. Hlboký nádych. Ak si myslíte,
že nemluvňatá takéto „Akonaschvály“ nedokážu, tak sa veľmi mýlite. Začnú vám

páchnuť pod nosom, práve keď sedíte v
banke, na úrade a tvárite sa vážne a dôstojne. A nepotrebujú na to ani maminkovanie. Tieto detské potreby sa objavujú zásadne v tých „najvhodnejších“ časoch.
Keď sa rútite po diaľnici a niet kde zastaviť, na námestí plnom ľudí, alebo
keď majú na sebe lyžiarsky overal. Vtedy
váhate, či potomka nedarujete náhodnému
okoloidúcemu. Ale nikde nikto. Ako naschvál.
Čo je však dokonalým aplikovaním zákona schválnosti? Keď stojíte pred zavretým
úradom, vonku leje ako z kandle, vy nemáte dáždnik a vaše dieťa v overale zahlási, že musí ísť na záchod, kým druhé už
hodnú dobu spokojne smrdí vo vylepšenej
plienke.
Zdroj Blog.SME.sk
autor Zuzana Dlugošová
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LIETANIE PRE RADOSŤ

V sobotu 22. septembra 2018 sa uskutočnilo tradičné letecké podujatie priaznivcov lietania RC modelov na modelárskom letisku v katastri obce Abrahám
pod názvom „Lietanie pre radosť“. Letecko-modelárske podujatie bolo určené
pre prezentáciu činnosti RC klubu Abrahám, členov iných klubov, ako aj záujemcov o letecké modelárstvo. Na svoje
si prišli aj rodiny s deťmi ktoré tu s nami
strávili pekný deň.
Organizácia podujatia sa začala už vo
štvrtok ráno a pokračovala v piatok.
Najväčšou prioritou pre náš klub je
vždy splniť a dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa organizova-

nia takéhoto podujatia. RC klub Abrahám splnil všetky organizačné a bezpečnostné požiadavky pre usporiadanie
takéhoto podujatia, takže Dopravný
úrad SR vydal na realizáciu verejného
leteckého podujatia potrebné povolenie.
Vďaka členom RC klubu Abrahám, ich
stálym nadšencom, ale aj vďaka sponzorom sa celú organizáciu podarilo
zvládnuť na vysokej úrovni.

Akciu otvoril predseda klubu Ing. Eduard Haršányi. Spočiatku bolo počasie
veľmi neisté, ale poveternostné podmienky sa v priebehu doobedňajších hodín ustálili a počasie sa zlepšilo, čo prilákalo aj dostatočné množstvo verejnosti

a divákov. Naši návštevníci a gurmáni si
prišli na svoje. Mohli sa občerstviť bavorským kolenom, rôznymi nápojmi
a pre naše deti bolo k dispozícii dostatočné množstvo sladkostí. Popri dobrom
jedle si mohli návštevníci pozrieť akrobatické umenie pilotov a prezentáciu
modelov rôznych kategórií od tých najmenších až po obrie modely dosahujúce
rozpätie troch a viac metrov.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým,
ktorí nás prišli podporiť svojou účasťou.
Rovnako sa chcem poďakovať všetkým
členom RC Klubu Abrahám, priaznivcom a našim stálym nadšencom nášho
klubu, ktorí sa zaslúžili o naozaj pekný
zážitok pre našu verejnosť.
Mgr. Tibor Ležovič
hospodár RC Klubu Abrahám

ARAHÁMSKA LÍTAČKA 2018
Dňa 8. septembra 2018 sa v našej obci
uskutočnil druhý ročník amatérskeho
prekážkového behu Abrahámska Lítačka. Tak ako minulý rok sme sa snažili
naplniť ciele, ktoré sme si určili pri príprave podujatia. Spojiť pri meraní síl
viaceré generácie, umožniť účasť všetkým, ktorí majú radi pohyb a šport
a chceli si vyskúšať tento typ preteku aj
napriek tomu, že nie sú registrovaní
športovci, a pozitívne zviditeľniť obec
Abrahám. Myslím, že aj tento rok sa
nám to podarilo.
Samotný pretek prebiehal na stredne
ťažkej trati v dĺžke približne 3,6 km
v obci Abrahám a v jeho okolí s 10 prekážkami, ktoré boli tento rok náročnejšie a vo väčšom počte. Najlepšie si s náročnosťou trate poradili nasledujúci pretekári:
v kategórii junior:
1. Carson Sturgeon (USA)
2. Alex Horváth (Abrahám)
3. Nikola Miková (Sládkovičovo)
v kategórii ženy:
1. Miriam Matulová (Abrahám)
2. Lubica Kanisová (Pusté Úľany)
3. Janka Kolodziejová (Bratislava)

v katégórii muži:
1. Marcel Miko (Sládkovičovo)
2. Rudolf Večerka (Sládkovičovo)
3. Peter Majerík (Pavlice)

Najlepší bežec zvládol trať za 15 min
a 25 s. Najmladší účastník, ktorý absolvoval trať (samozrejme v sprievode maminky), mal dva roky. Preteky svojou
účasťou ozvláštnili aj súťažiaci z USA.

Celkovú výsledkovú listinu aj fotky
z podujatia si budete môcť pozrieť na
stránke www.abrahamcan.sk.

Záverom si chceme popriať narastajúcu
účasť, zvýšenie náročnosti trate, zlepšovanie podmienok pretekárov a vyslo-viť
úprimné poďakovanie pre Ladislava
Bučeka, Tomáša Hanuliaka, Andrejku
Hatiarovú, Petra Horníka, Julku Farkašovú, Jozefa Ivančíka, Janku Kondákorovú, Vlada Ležoviča, Matúša Ležoviča, Mišku Ležovičovú, Petra Masára,
obci Abrahám a poľnohospodárskemu
družstvu Abrahám, ktorí nám pri usporiadaní nezištne pomáhali.
Najväčšie poďakovanie však patrí mojej
manželke Zuzke za podporu a pomoc pri
realizácii a organizácii Abrahámskej Lítačky 2018.
Tešíme sa spolu s Vami na III. ročník.
Robert Dlugoš
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ABRAHÁM
pokračovanie zo strany 2
Rôzne
‒ Starosta obce Ing. Igor Németh predložil žiadosť dr. Leopolda Kašu, bytom
Bratislava, o posunutí náhrobných kameňov na hroboch príbuzných v Abraháme. Pán Kaša žiadal o úpravu hrobových miest do pôvodného stavu na náklady správcu cintorína (obce), pretože
posunutie bolo spôsobené blízkosťou
vodovodnej prípojky. Obhliadkou sa
zistilo, že poškodenie miest nie je spôsobené poruchou vody, preto oprava nebude hradená z rozpočtu obce.
‒ Starosta obce informoval o výzve na
rekonštrukciu
obecného
rozhlasu.
Keďže ide o bezdrôtový rozhlas, ktorý
vyžaduje vysoké náklady na prevádzku,
obec odstupuje od tejto výzvy.
‒ Starosta obce informoval, že v mesiaci
august bude prebiehať výmena tlakových nádob na čerpacej stanici vody bez
odstávky vody.
‒ Starosta predložil žiadosť pani Terézie
Kopáčikovej, bytom Abrahám 444, kde
žiada o stanovisko obce k odpredaju
časti pozemku č. 230/1 (potok) o výmere
125 m2 od Slovenského pozemkového
fondu a poskytnutie územnoplánovacej
informácie. Starosta vydá stanovisko v
zmysle územného plánu a bude predložené SPF.
Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
‒ Poslanec Janík informoval o sťažnosti
občanov na nové led svetlá. Poslanci
diskutovali na túto tému. Starosta odpovedal, že výmena svetiel za nové led sa
realizuje v prípade ich vypálenia.
‒ Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa pýtala, prečo vznikol rozdiel v cenách verejného obstarávania rekonštrukcie Materskej školy v Abraháme. Starosta vysvetlil cenové ponuky firiem vo VO. Ve-

rejné obstarávanie sa bude opakovať dovtedy, kým sa nevysúťaží rekonštrukcia
MŠ za cenu blízku alokovanej čiastke.
‒ Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala o ukradnutých kamerách pri
ihrisku. Starosta povedal, že Komunálna
poisťovňa poskytla finančné plnenie za
ukradnuté kamery. Kamery na tomto
mieste sú potrebné, pokrývajú vstup do
obce, ihrisko a čerpaciu stanicu vody.
Bude ich treba lepšie zabezpečiť voči
krádeži.
‒ Žiadosť komisie pre voľnočasové aktivity detí a mládeže na prenájom priestorov v klube (bývalá Sovička) za účelom skladovania inventáru komisie.
Hlasovanie: za 6 poslancov, 1 sa zdržal
Poslankyňa Mgr. Hanuliaková požiadala pani kontrolórku o kontrolu príjmov za prenájom priestorov predajne
Sovička firmou Slovakia Organic.
‒ Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala o nových priestoroch na premiestnenie Obecnej knižnice. Poslanci
nenašli vhodné riešenie.
‒ Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala o žiadosti občianskeho združenia Obec bez hraníc o prenájom priestorov kultúrneho domu na 27. októbra
2018. Občianske združenie dostane písomné vyjadrenie.
‒ Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa pýtala, koľko zasadnutí OZ bude do konca
volebného obdobia. Starosta informoval, že ďalšie zasadnutia OZ budú podľa
potreby.
‒ Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala o čerpaní položky revitalizácia Družstevnej ulice. Orezy a pilovanie
stromov sa budú robiť mimo vegetačného obdobia v mesiaci október.
‒ Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala, kedy sa budú realizovať projekty Klástra ‒ cyklotrasy a chodníky.
Starosta informoval, že projekt spracúva
VÚC Trnava.

‒ Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informovala o otvorení nového zberného
dvora. Starosta informoval, že firma
I&P Company poslala správu o zmene
podmienok a projektu. Firma teraz nemôže investovať, pretože by jej prepadli
financie. Je potrebné vyžiadať od firmy
I&P Company stanovisko k zbernému
dvoru.

KOMUNÁLNE
VOĽBY 2018
Dňa 10.11.2018 v čase od 07.00 hod
do 22.00hod budú komunálne voľby,
v ktorých si občania budú voliť starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Voľby budú prebiehať
v kultúrnom dome, kde bude mať
každý možnosť zakrúžkovať a dať
svoj hlas človeku, ktorému dôveruje,
ale od ktorého bude aj očakávať splnenie svojich predstáv a požiadaviek
na život v obci v budúcom volebnom
období. Táto dôvera sa týka tak poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj
starostu obce. Kandidáti majú možnosť prezentovať svoje predstavy
a plány o budúcnosti obce a predostrieť ich voličom. Verím, že v predvolebnej kampani sa všetci uchádzači
zdržia znevažovania protikandidátov
a volebná kampaň prebehne v medziach slušnosti. Volebnej komisii
prajem, aby tieto voľby zvládli bez
stresu a v pohode, a zároveň všetkým
občanom prajem, aby cítili a následne
aj videli spokojnosť s tým, že dali
svoj hlas za hodnoty plnohodnotného
a dôstojného života v obci.
Starosta obce
Ing. Igor Németh

OČAMI POSLANCA
Blíži sa nám koniec roka a s ním aj koniec funkčného obdobia terajšieho zastupiteľstva.
Ústrednou témou sa stávajú opäť voľby,
no ja sa skôr zaoberám poslednými zastupiteľstvami, kde riešime projekty,
z ktorých bude ťažiť ďalšie zastupiteľstvo a obec v budúcom období. Na poslednom zastupiteľstve koncom júla sme
riešili viac vecí. Dostali sme odpoveď

od Tavosu, ktorá nás upozornila na riešenie problémovej čerpacej stanice kanalizácie v Hoste. Jej nové vybudovanie
by malo pomôcť našej čerpacej stanici
a neustálemu zápachu v jej okolí. K novému projektu vybudovania kanalizácie
v obci sme dostali dotáciu 950 000 €, čo
stále nestačí na odkanalizovanie celej
obce. Zároveň je to však krok vpred, ako
pokročiť v tomto smere aj napriek čoraz
populárnejšiemu abrahámskemu športu
v zapchávaní kanalizácie.

Zaoberali sme sa čerpaním rozpočtu za
1. polrok, kde nám najviac robil problém
s údržbou internetovej stránky. Táto položka bola prečerpaná o viac ako 3000 €,
čo je podľa mňa veľa, pričom stránka
ešte stále nie je dokončená.
Na multifunkčný stroj dostala obec dotáciu 90 000 €, v súčasnosti sa dohadujú
podmienky na dodanie stroja od vybranej firmy vo verejnom obstarávaní.
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Z hľadiska projektu Materskej školy čakáme na výsledky nového verejného obstarávania. Uvidíme, či sa priblížime
k reálnej sume za jej rekonštrukciu.
Boli sme oboznámení so správou auditora, ktorý vykonával kontrolu v našej
obci. Neboli zistené žiadne nedostatky,
obec konala v súlade s rozpočtovými
pravidlami.
Na zastupiteľstve sme schvaľovali aj
úväzok starostu a počet poslancov na
budúce volebné obdobie.
Pozitívne vnímam výmenu tlakových
nádrží v čerpacej stanici vody, o ktorej
sme hovorili, aktuálne je už po výmene.
Čerpacia stanica je už takmer celá zrekonštruovaná, čo nám umožní dosiahnuť plynulejší chod a zachovať potrebnú
kvalitu vody.
Takisto rekonštrukcia novej miestnosti
v obecnom múzeu, ktorá bola v dezolátnom stave, a občania si ju mohli pozrieť počas hodového víkendu.
Diskutovali sme o priestoroch novej
knižnice, no došli sme k záveru že zatiaľ
nemáme potrebné priestory.
Firma, ktorá mala vybudovať zberný
dvor, nám zaslala správu, že sa menili
podmienky a robia zmeny projektu. Vyžiadali sme si preto stanovisko, aby sme
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vedeli, či v projekte pokračovať, alebo
ísť vlastnou cestou vybudovania. Toľko
k minulému zastupiteľstvu.
Koncom septembra sme dostali informáciu o projekte hasičskej garáže, ktorý
bol zaradený do zoznamu schválených
žiadostí Ministerstva vnútra. Obec Abrahám týmto získala dotáciu vo výške
30 000 €.
Všetky tieto získané peniaze nám umožnia posunúť mnohé veci dopredu v tejto
obci. Ich získanie trvalo dlho, napríklad
na multifunkčný stroj sme dostali peniaze až po troch rokoch. Projekty sprevádza prílišná byrokracia, často prehnané podmienky výzvy a problémy
s verejným obstarávaním. Pri spomínanej garáži to platilo podobne, a to nebol
žiadny veľký projekt. Je paradoxom, že
práve vlastný štát týmto spôsobom kladie prekážky v získavaniu prostriedkov
obciam. Nestačí len poslať žiadosť a čakať na odpoveď. Väčšina ľudí si tieto
veci predstavuje ľahko, ľudia, čo do
toho vidia a pracujú na tom, to však považujú za zaslúžené peniaze.
Som rád, že napriek špinavostiam, ktoré
sú vytvárané v tomto populárnom období, sa dokážeme sústrediť a zhodnúť
na dôležitých veciach. V obci sa nám

dokonca vytvárajú nové formy spolupráce, čo má pozitívny dosah na jednotlivé organizácie a občanov. Oceňujem
zapájanie hlavne mladých ľudí, dúfajme, že im elán vydrží čo najdlhšie.
Ďakujem všetkým ľudom, ktorí nám pomáhajú pri dosahovaní týchto úspechov.
Róbert Hričo
poslanec OZ

Mala by som vrátiť titul. Veru. Je to trápne ale neovládam "učivo" materskej školy. Neovládam rozprávky.
Nehovorím o mimoňoch, Dore, Ane a Elze, Sofii či Štrekovi (pre neznalých to je Shrek v reči babkinho kmeňa). Hovorím
o tisíc krát počutých, videných, čítaných evergreenoch. Popoluška, Snehulienka, Červená Čiapočka a ďalšie známe baby
sú problém. Že aký?
Zoberme si Popolušku. Prišla na ples na koni, na koči, v tekvici alebo pešo? Stretla sa s princom raz či trikrát? A mala
šaty zlatom vyšívané, červánkové či modré? Nič okolo Popolušky nie je jednoznačné. Správa sa ako agent a zahmlieva.
Snehulienka tiež nie je čistá. Raz je vraj proti nej kráľovná a raz zasa čarodejnica. Čiapočka - mala čiapku či kapucňu? A
čo Maruška? Kto, do kelu, je Soľný princ? Ako dieťaťu vysvetlím že tento chlapík raz existuje a raz nie?
Osobitnou kategóriou je čert. Tento týpek úplne stratil autoritu. V časoch, keď najluxusnejšou cukrovinkou bola čokoláda
Barila sme sa čerta báli. Toho v rozprávke, toho čo chodil s napitým Mikulášom po dedine aj toho z biblie. Teraz je to slaboch a mamonár. Odkiaľ to viem? Od svojej trojročnej dcéry. Vraj "čert povie Ježiškovi prepáč a dostane darčeky ". Stal
sa z neho prospechár. A dokonca kamarát detí. Opäť ma o tom presvedčila dcéra keď si vzala svoj plastový mobil a zavolala. "Haló? Čert? Príď si po maminku lebo ma neposlúcha " Akože čože? Ak si moje dieťatko nájde v puberte podobnú
partiu mám sa na čo tešiť.
A prečo sa vlastne tak rozčuľujem? Z dvoch dôvodov. Po prvé, ja, matka, pre dieťa najmúdrejšia osoba (samozrejme po
tatinkovi) neovládam základné veci. A po druhé rozprávka na dobrú noc vďaka mojej neznalosti netrvá desať minút ale
trištvrte hodinu. Pretože ma dcérka po každej vete musí opraviť a ešte ma stíha aj testovať.
"Mami a aké má Popoluška šaty "?
"Modré "
"Nie! Predsa zlatom vyšívané nevieš?"
Tak som zase neprešla. Ako zúfalý unavený rodič teda volám po zavedení štandardov. Nech ten titul vracať nemusím.
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených...
Zdroj Blog.SME.sk
autor Zuzana Dlugošová
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby starostu obce Abrahám
Obec Abrahám u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce:
1.
2.
3.

Jana Banášová, 40 r., SZČO ‒ účtovníčka, nezávislá kandidátka
Tibor Ležovič, Mgr., 49 r., výsluhový dôchodca, Slovenská národná strana
Igor Németh, Ing., 57 r., starosta, Smer – sociálna demokracia

V Abraháme 19.9.2018

Anna Klementová
predsedkyňa MVK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Abrahám
Obec Abrahám u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do
obecného zastupiteľstva:
Volebný obvod č. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jana Banášová, 40 r., SZČO ‒ účtovníčka, nezávislá kandidátka
Radovan Fodor, Mgr., 44 r., podnikateľ, Progresívne Slovensko
David Grosman, Bc., 25 r., študent, nezávislý kandidát
Jana Hanuliaková, Mgr., 37 r., manažérka dopravy, Progresívne Slovensko
Marcel Hatiar, 46 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano)
Peter Horník, 45 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
Iveta Hrubčinová, 49 r., asistentka, Smer – sociálna demokracia
Andrej Ivančík, 38 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
Milan Janík, 55 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
Vladimír Jucha, 37 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
Peter Koška, Ing., PhD., 43 r., profesionálny vojak, nezávislý kandidát
Michaela Ležovičová, 19 r., študentka, Progresívne Slovensko
Tibor Ležovič, Mgr., 49 r., výsluhový dôchodca, Slovenská národná strana
Marek Matloň, 27 r., montážny a servisný technik, nezávislý kandidát
Štefan Palčo, 38 r., programátor, Smer – sociálna demokracia
Jana Takáčová, Ing., 54 r., riadiaca pracovníčka, Slovenská národná strana
Nikoleta Takácsová, 26 r., obchodno-administratívna pracovníčka, Smer – sociálna demokracia
Marian Vrbovský, 67 r., podnikateľ, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.
V Abraháme 19.9.2018
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