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Milí priatelia, 
 

hovorí sa, že vzácne je to, čo robíme prvý raz alebo posledný raz 

alebo jediný raz. A tak je pre mňa vzácne, ako už iste viete, že sa 

Vám touto cestou prihováram poslednýkrát ako správca abrahám-

skej farnosti. Využívam na to nastávajúce sviatky. 

Vianoce totiž vnímame výrazne rodinne, ale majú aj vzácny ko-

munitný charakter – minimálne v tom, že sa vo väčšej miere na-

vštevujeme. Ale aj rôzne zvyky spájajú celú dedinu či spoločnosť 

– požehnanie adventných vencov, mikuláš, vianočné trhy, firemné 

večierky, potom koledovanie, vzájomné vinšovanie si… Veľmi si 

prajem a všetkým to želám, aby sme si udržali túto vzájomnú po-

zornosť jeden na druhého. 

Nie je tu priestor, ba ani čas na akési bilancovanie. Rád by som 

však poďakoval touto cestou všetkým Vám, že som mal radosť 

byť sedem rokov a sedem mesiacov Vaším spoluobčanom, kňa-

zom, duchovným otcom a spolubratom. Abrahámska farnosť       

s dedinami Abrahám a Hoste, ktoré ju tvoria, zostane hlboko zapí-

saná nielen v mojej mysli, ale aj v mojom srdci. Je to množstvo 

stretnutí, pomoci, priateľstva a skutočnej ľudskej a duchovnej 

blízkosti. Zo srdca Vám za to ďakujem. Cením si všetko mate-

riálne, čo sa nám spoločnými silami podarilo urobiť na kostole aj 

na fare. Vieme však, aspoň dúfam, že dôležitejší ako kamene sú 

ľudia – živé stavebné kamene ľudských spoločenstiev, ale ob-

zvlášť aj duchovnej stavby Cirkvi, ktorá nachádza viditeľné vy-

jadrenie v budove kostola. Teším sa, že obnovená farská budova 

sa stala miestom budovania spoločenstiev. A mám veľkú nádej, že 

tento život vo farnosti sa bude aj naďalej rozvíjať. Prosím Vás, aby 

ste nového správcu farnosti s dôverou prijali a pomohli mu v jeho 

službe. 

Ďakujem ešte na tomto mieste všetkým mojim spolupracovníkom 

na poli pastorácie a spravovania farnosti, ako aj vedeniu obce, zá-

kladnej škole, abrahámskemu družstvu, miestnemu odboru ma-

tice, hasičom, redakčnej rade novín a ďalším organizáciám a spo-

ločenstvám, mnohým ochotným jednotlivcom a všetkým ľuďom 

dobrej vôle za každú formu pomoci a spolupráce. Napriek tomu, 

že odchod nie je ľahký, chcem prežívať radosť     z nádeje na dob-

rého nástupcu a na pokračovanie Vašej súdržnosti vyplývajúcej 

okrem iného z kresťanskej viery a lásky. Srdečne Vám všetkým 

želám radostné vianočné sviatky, požehnaný nový rok a bohatstvo 

celého života, ktorý smeruje k plnosti pravdy, dobra a krásy v ne-

beskej vlasti… 

S otcovským a bratským pozdravom 

Vladimír Kiš 

 

 

 

 

 

ADVENT  
Svetloslav Veigl 

Vianoce idú - sviatky pokoja. 

Všetci už čakáme v blízkosti dvier, 

kedy sa tajomne zvečera otvoria 

a do duše zas príde pokoj, mier. 

Do duše príde Ježiško. 

Do duše, ktorá hľadá. 

Boh je vždy nablízko 

tomu, kto si žiada. 

 
Každý rok k jeho záveru je zvykom trochu v ži-

vote spomaliť, venovať viac pozornosti svojmu 

okoliu a svojim blízkym tak inak, od srdca 

a z lásky. Práve december po tisícročia pripomína 

obdobie veľkej udalosti, narodenia Ježiša Krista. 

Obdobie, keď ľudia opäť prežívajú túto udalosť 

s radosťou, pocitom uspokojenia a tepla vo svo-

jich domovoch a dušiach. Od Boha sme dostali 

nekonečne veľký dar s možnosťou pre všetkých, 

byť aspoň na konci roku tými, ktorí si túto udalosť 

pri vianočnom stromčeku a štedrovečernej večeri 

pripomenú a uvedomia. Zároveň do nového roku 

jedným zo záväzkov, ktoré si sami sebe dáme, je, 

aby sme všetci boli tými, ktorí prinášajú dobro, 

pokoj a radosť do života všetkým, a tým aj sebe. 

Krásne Vianoce chcem Vám priať, aby človek 

človeka mal rád. Aby jeden druhému viac šťastia 

prial, aby nový rok 2019 za to stál. 

Starosta                                                                                        
Ing. Igor Németh 
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VÝSLEDKY VOLIEB DO SAMOSPRÁVY OBCE ABRAHÁM 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 903 

 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 636 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 

pre voľbu do obecného zastupiteľstva 
626 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 

pre voľbu starostu obce 
620 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandi-

dátov na funkciu starostu obce: 
1. Jana Banášová 144 

2. Mgr. Tibor Ležovič 219 

3. Ing. Igor Németh 257 

 

Za starostu obce Abrahám bol zvolený: Ing. Igor Németh 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ  v Abraháme 

1. Milan Janík 290 

2. Ing. Jana Takáčová 290 

3. Mgr. Radovan Fodor 285 

4. Jana Banášová 268 

5. Mgr. Jana Hanuliaková 251 

6. Bc. Dávid Grosman 247 

7. Vladimír Jucha 247 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov 

 

1. Marek Matloň 

2. Ing. Peter Koška PhD. 

3. Marian Vrbovský 

4. Mgr. Tibor Ležovič 

5. Peter Horník 

6. Štefan Palčo 
7. Andrej Ivančík 

8. Iveta Hrubčinová 

9. Nikoleta Takácsová 

10. Marcel Hatiar 

11. Michaela Ležovičová 

244 

242 

240 

233 

184 

181 

162 

157 

94 

92 

60 
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Pätnásť tipov, ako prežiť šťastné a veselé  

Čo všetko potrebujeme, aby sme Vianoce prežili v spokojnosti? Štedrosť srdca aj vtip. Pozrite si pätnásť tipov. 

1. Doprajte si výdatnú štedrú večeru – ak sa dá, tak aj čo kvality jedla, ale predovšetkým v štedrosti vo vašom srdci. 

Rozdávajme sa.  
2. Zahryznite si do jazyka. Nie všetko, čo sa povie vo vašej domácnosti, musíte okomentovať štipľavou poznámkou. 

Nech sa nestanú Vianoce sviatkami nepokoja.  

3. Upratovanie má tiež svoje medze. Nepotiahnite do poslednej možnej chvíle... Čo keby sa vysávač odmlčal napríklad 

najneskôr na obed počas Štedrého dňa?  

4. Svoje medze má aj žalúdok. Nepreháňajte to s kaprom, šalátom, vaječným likérom, koláčmi. Prežeňte to radšej s kole-

dami a obdarovaním vašich milovaných. Z prvého vám môže byť zle, z druhého nikdy.  

5. Myslite viac na iných ako na seba. To tiež neuškodí. Môžete sledovať blahodarné účinky tohto sebaumenšujúceho 

javu.  

6. Nezabudnite na tých, ktorí už s vami nie sú. A nechajte ich pozdravovať tam hore. 

7. Bez ohľadu na frekvenciu návštev kostola, oddá sa ísť na polnočnú svätú omšu. Je to viac než len zážitok. Je to uvíta-

nie Boha opäť na tejto zemi.  
8. Dovoľte iným navštíviť vás. Doplňte tajničku: „Hosť do domu, ...“  

9. Nikam sa neponáhľajte. Vychutnajte si tie radostné momenty. Budete z nich čerpať po celý rok.  

10. Oddýchnite si. 

11. Čítajte. Najlepšie niečo hodnotné.  

12. Hrajte sa s deťmi a vnúčatami. Alebo aspoň s priateľmi a kamarátmi.  

13. Pošlite vianočné pohľadnice, odošlite pozdravné esemesky, zavolajte vašim blízkym. Jednoducho, komunikujte via-

nočné posolstvo navonok. Nenechávajte si to čaro len pre seba.  

14. Choďte do prírody. (A nezabudnite sa vrátiť :-)  

15. Vianoce sa nekončia Štefanom. Oslavujte až do krstu Pána – až vtedy sa končia Vianoce. Že kedy? V nedeľu po Troch 

kráľoch. Že kedy? 11. januára 2019. Osemnásť dní hostiny a slávenia by mohlo stačiť, či? :-) 

Šťastné a veselé! 

Matúš Demko  

 

https://www.postoj.sk/autor/matus-demko
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K ZÁVERU ROKA 

Rok 2018 sa blíži k jeho koncu. Z pohľadu obce to bol rok, 

v ktorom sme boli úspešní, a zároveň to bol rok, ktorého vý-

sledky práce nám do ďalšieho obdobia pripravili podmienky 

pre možnosti rastu a rozvoja. Bol to aj rok volebný. Výsledky 

volieb posunuli do zastupiteľstva okrem skúsených a dlhoroč-

ných poslancov aj nové a mladé tváre. Tiež musím skonštato-
vať, že uplynulé volebné obdobie bolo pre mňa ťažké a z po-

hľadu spolupráce časti poslancov mierne povedané zvláštne. 

Nechcem to bližšie rozoberať, ale teším sa a verím, že rok 

2019 v novom zložení bude o vzájomnej komunikácii, reš-

pekte, hľadaní a prezentácii reálnych riešení. Preto chcem 

touto cestou poďakovať všetkým, ktorí dali svoj hlas a dôveru 

mne i všetkým zvoleným poslancom. Zároveň chcem všetkým 

poslancom zaželať pevné zdravie a veľa síl na plnenie úloh a 

realizáciu projektov, ktoré občanom predostreli. Mnohé z nich 

boli totožné s mojimi plánmi, a preto sa teším na podporu a po-

moc pri ich riešení. 

Tiež je dôležité poďakovať sa poslancom, ktorí už v tomto novom 

období nie sú v poslaneckom zbore za ich prácu, ktorú v prospech 
obce a ľudí vykonali. Vysloviť presvedčenie, že aj keď nie sú 

členmi zastupiteľstva, ich ochota pomôcť bude pre nás stále pev-
ným oporným bodom. 

Všetky podujatia, ktoré sa v priebehu roku v obci realizovali, sa 

mohli uskutočniť len za podmienky dobrovoľnej pomoci ochot-
ných ľudí venovať a stráviť svoj čas zabezpečovaním priebehu 

podujatí, poskytnutím vlastných síl a prostriedkov na to, aby sme 

sa doma v obci cítili prí-
jemne. Preto moje poďa-

kovanie patrí takýmto 
ľuďom pôsobiacim a po-

máhajúcim samostatne, 
ako aj členom komisií  

a všetkým organizáciám 
pôsobiacim v obci.  

Hovorí sa, že nový rok 

má byť ešte lepší ako ten 
predchádzajúci. Ak si bu-

deme vedieť všetci vzá-
jomne pomáhať, podpo-

rovať sa a konať dobro, 
celkom iste sa toto pria-

nie splní. 

 Vianočné trhy v kultúr-

nom dome, s absolútne 

skvelou kapustnicou na-
vodili atmosféru Vianoc. 

Prajem  Vám všetkým, aby táto atmosféra medzi ľuďmi ostala, 

a každému osobitne pokojné, šťastné a veselé vianočné sviatky.  

    Starosta  
   Ing. Igor Németh

 

POĎAKOVANIE 

 

Vážení Abrahámčania, moja reakcia na voľby prichádza tro-

chu neskôr, pretože je dobré nechať emócie vychladnúť 

a s určitým časovým odstupom hodnotiť a rovnako aj premys-

lieť, čo ďalej a okrem poďakovania vysloviť aj niekoľko myš-

lienok. Rozhodnutie občanov voličov prijímam s veľkým reš-
pektom, pretože získať dôveru 240 voličov zaväzuje k ďalšej 

práci, aj keď to nestačilo na obhájenie miesta poslanca v obec-

nom zastupiteľstve, chýbalo iba sedem hlasov. Presvedčilo 

ma to o tom, že práca v oblasti ktorej sme pracovali spoločne 

s členmi komisie, a to ochrana nášho spoločného životného 

prostredia, bola ocenená vašou dôverou a počtom získaných 

hlasov. Získal som hlas viac ako každého tretieho voliča a ďa-

kujem za každý jeden z nich, pretože pochopili veľkú dôleži-

tosť ochrany nášho životného prostredia. Tím ľudí, ktorí pra-

covali v komisii pre životné prostredie, ale aj všetci, ktorí sa 

na spolupráci podieľali, dostali  silný mandát na to, aby 

v práci v tejto oblasti života v našej obci pokračovali, i keď už 
nie pod zastrešením komisiou pre životné prostredie, ale v ob-

čianskom združení, ktoré je v tejto oblasti činné už viac ro-

kov. Zvolený tím poslancov je výrazne omladený, čo iste pri-

nesie nové myšlienky, nové nápady v práci a  posunie obec 

dopredu. Apelujem pri tejto príležitosti na veľmi dôležitú vec, 

a to, aby mali všetci na pamäti nielen verejné blaho, ale v pr-

vom rade, čo je nám všetkým spoločné, a to ochranu nášho 

životného prostredia priamo v obci, ale aj v celom jej území. 

Verím, že sa tak bude do budúcna diať, k čomu im želám veľa 

úspechov. Veľké poďakovanie vyslovujem všetkým členom 

doterajšej komisie pre životné prostredie a všetkým spolupra-
covníkom. 

Želám všetkým, nech sú nastávajúce sviatky plné lásky, 

pokoja a oddychu.  

Marian Vrbovský  

OČAMI POSLANCA A OBČANA

 

Vážení občania, je po voľbách a nastupuje novozvolené za-

stupiteľstvo na čele so starostom. Obec čakajú ďalšie 4 roky 
práce a dovoľte, aby som v krátkosti zhrnul môj pohľad na 

prácu zastupiteľstva. Rád by som sa vyjadril najprv k voľbám. 

Samotné voľby ma prekvapili, priznám sa, čakal som nového 

starostu, na inú alternatívu som nemyslel. Bolo to spôsobené 

negatívnou kampaňou proti starostovi a po-slancom za po-

sledné obdobie. Táto zlá kampaň však na ľudí zaúčinkovala 

opačne, nemala efekt ako pred štyrmi rokmi. Výsledok je dô-

kazom, že si takéto spôsoby občania neprajú a dali to jasne 

najavo. Od kandidátov na starostu a poslancov som čakal 

viac, hlavne aktivitu počas štyroch rokov (nielen pred voľ-

bami), schopnosť dohodnúť sa medzi sebou (volebný systém 

nepustí), prípadne konkrétnejší program a väčšiu komuniká-

ciu s organizáciami. Dúfam že na tom popracujú a svoje zlep-

šenie pretavia do úspechu, úprimne im to prajem. Z hľadiska 

zastupiteľstva som rád, že sa tam konečne dostali iní a hlavne 

mladí ľudia. Voliči zároveň poslali definitívne do minulosti 

starú generáciu, o ktorej kompetentnosti a zdravom prístupe 

k obci bolo priam nevyhnutné pochybovať. Nastupuje mlad-

šia generácia, som zvedavý, ako túto možnosť využije, nech 

im elán vydrží čo najdlhšie. Výsledky ich práce si radi po-

zrieme. Zastupiteľstvo a starostu čakajú náročné úlohy a pro-
jekty, prístup oboch strán sa bude musieť zmeniť. Želám im 

len to najlepšie, hlavne dobrú obojstrannú komunikáciu a vzá-

jomné pochopenie pri riešení problémov v obci. 
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Na poslednom zastupiteľstve sme sa venovali rozpočtu, jeho 
úpravám, čerpaniu, novým návrhom do budúceho roka, VZN, 

žiadostiam o odkúpenie pozemkov pri školskej bytovke. 

Roku 2019 by sa malo pristúpiť k vybudovaniu novej optickej 

siete pre celú obec, na čo sme dali súhlas. Zapojili sme sa do 

nového projektu kompostéry do každej domácnosti, starosta 

nás informoval o prebiehajúcich projektoch (kanalizácia, re-

konštrukcia MŠ, multifunkčný stroj a zberný dvor). Rovnako 

informoval o začatí prác na hasičskej garáži v zbernom dvore, 

tá je momentálne vo výstavbe. 

Keď mám hodnotiť činnosť obecného zastupiteľstva za po-

sledné 4 roky, dopad na jeho prácu mala jednoznačne predvo-

lebná kampaň roku 2014. Vylialo sa doslova veľa špiny, 
vzťahy sa neurovnali a nedokázali sme za tým spraviť hrubú 

čiaru. Nebol záujem stretávať sa navyše, zanikli spolupráce 

(výhodou je, že vznikli iné). Toto všetko malo vplyv na čin-

nosť zastupiteľstva v rokoch 2014 až 2018. Za seba môžem 

povedať, že som spokojný s činnosťou zastupiteľstva a nie-

ktorých poslancov. Podarilo sa nám rozhýbať viaceré projekty 

a posunúť obec dopredu. Udržali sme si finančnú stabilitu, na-

sledujúce zastupiteľstvo má vynikajúce podmienky na 

rozbeh. Nemenil by som svoje názory, hlasovania, zápisnice, 
ani články. Snažil som sa občanom priniesť svoj pohľad na to, 

čo sme robili. Rozoberať dopodrobna každé zastupiteľstvo 

nebudem, ľudia si mali možnosť pozrieť videá zo zastupiteľ-

stiev (dnes už zmazané), alebo prečítať si zápisnicu, názory 

poslancov v novinách a na internete. Úsudok nech si spraví 

každý sám. Chcem sa poďakovať občanom a za to, že mi 

umožnili byť poslancom v Abraháme. Bola to skúsenosť, 
ktorá ma obohatila a zmenila môj postoj k fungovaniu obce. Roku 
2014 som kandidoval len s tým, kto som a čo som spravil pre obec. 
Nepotreboval som viesť žiadnu kampaň, na internete, v letákoch (vi-
deách) alebo v kostole ako moji kolegovia. Ľudia mi napriek tomu 
dali dôveru a do zastupiteľstva som sa dostal ako náhradník, o to viac 

si to cením. Tento rok som už nekandidoval, pretože sa chcem sús-
trediť na iné veci, hlavne na svoju budúcu rodinu. Má to pre mňa 
väčší význam ako obecná politika. Okrem toho sa stále venujem dob-
rovoľnému hasičstvu v obci. Na záver sa chcem poďakovať kaž-
dému za podporu a spoluprácu ‒ občanom, členom komisií pri OZ, 
členom organizácií, hasičom, poslancom a starostovi. Za všetko 
úprimná vďaka. 

Róbert Hričo  

bývalý poslanec OZ 

POĎAKOVANIE 

 

Vážení spoluobčania, 

chcela by som sa vám poďakovať za dôveru, ktorú ste mi pre-

javili v komunálnych voľbách 2018. 

Začíname nové volebné obdobie s nádejou na lepšiu spolu-

prácu  novozvolených  poslancov, starostu. Je to dôležité pre 
nás všetkých, pre pokojný život v našej obci. Verím, že každý, 

kto sa vydal na  cestu v komunálnej politike, má v prvom rade 

záujem o skvalitnenie života v našej obci a tiež vôľu  nájsť  

spoločné smerovanie, čo sa neobíde bez vzájomných ústup-

kov, tolerancie a rešpektu. Prajem  nám všetkým, novozvole-

ným poslancom a starostovi obce a občanom obce, aby sa ví-

zie z predvolebnej kampane podarilo pretvoriť na skutky.  

Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí si ma našli takmer na konci 

hlasovacieho lístka s mnohými kvalitnými kandidátmi. 

Všetkým ľuďom dobrej vôle vinšujem krásne vianočné 

sviatky plné rodinnej pohody a lásky a v novom roku 2019 
prajem hlavne zdravie, šťastie a hojné Božie požehnanie. 

Ing. Jana Takáčová 

„Nesľubuj, že vykonáš, nehovor, že si vykonal, 

ale ponechaj svoje skutky, aby hovorili za teba.“ 

 

Zloženie komisií pri Obecnom zastupiteľstve

Finančná komisia: predseda Jana Banášová 

Členovia: Róbert Dlugoš, Lucia Ištóková, Marcel Hatiar, Pe-

ter Horník 

Kultúrno-spoločenská komisia: predseda David Gosman 

Členovia: Jana Banášová, Andrea Hatiarová, Marek Matloň, 

Bc. Melinda Elek  

Komisia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže:  

predseda Mgr. Jana Hanuliaková  

Členovia: Andrea Hatiarová, Michaela Ležovičová 

Komisia ochrany verejného poriadku: predseda Jana Ba-

nášová 
Členovia: Ing. Peter Koška, PhD., Ing. Ivan Banáš, Tomáš 

Hanuliak 

Komisia športová: predseda Mgr. Radovan Fodor 

Členovia: Štefan Palčo, Anton Hlavatý, Tomáš Hanuliak 

Komisia pre bezpečnosť a ochranu životného prostredia: 

predseda Vladimír Jucha  

Členovia: Ing. Marián Jucha, Marek Matloň 

Komisia stavebná a projektová pre stavebné investície 

obce: predseda Mgr. Radovan Fodor 

Členovia: Mgr. Jana Hanuliaková, Ing. Peter Koška, PhD., 

Andrej Bilčík 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funk-

cií verejných funkcionárov: predseda Ing. Jana Takáčová 
Členovia: Vladimír Jucha, Mgr. Radovan Fodor 

Kultúrno-spoločenská  komisia pri obecnom zastupiteľstve v rokoch 2014 ‒ 2018 ďakuje všetkým, ktorí jej boli nápomocní 

pri organizovaní podujatí v obci Abrahám. Ďakujeme Vám, milí Abrahámčania, že ste nás  podporili svojou účasťou na po-

četných kultúrno-spoločenských  akciách. Čaká nás ešte posledné spoločné podujatie turnaj  

V ŽOLÍKU A ČLOVEČE NEHNEVAJ SA v nedeľu 30. decembra 2018.  

Novým členom komisie prajeme veľa dobrých nápadov, chuti do práce, aby podujatia, ktoré sme zaviedli do života v našej 

obci, pokračovali a samozrejme ako obyvatelia obce uvítame aj niečo nové, ako sa v Abraháme hovorí „neokukané“. 

Všetkým vospolok prajeme Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a pokoja, v novom roku veľa šťastia, zdravia, 

osobných a pracovných úspechov. 
Peter Čambál, Anka Gécová, Zdenka Sisková, Oľga Matloňová 
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 

       Narodili sa  

Jakub Hetteš 

rodičia  Bc. Andrea   

a Ing. Peter Hettešoví 

Pavol Huska 

rodičia Kristína a Pavol Huskoví 

  Vitajte medzi nami! 
 

               Jubilanti  
60 rokov 

Ľuboš Grosman 

70 rokov 

      Zlata Belková, Anna Svátková, Viera Ščasná, 

       Mgr. Anna Gécová, Dušan Bartoš, Milan  Kopáčik, 

Mária Horníková, Ladislav Fodor 

80 rokov 

František Královič 

90 rokov 

Mária Černušková 

 
Jubilantom srdečne blahoželáme! 

 

Opustili nás  

 Mária Mišová vo veku  87 rokov 

          Veronika Lovecká vo veku  72 rokov 

        Apolónia Mišovičová vo veku  86 rokov 

         Emília Balážová vo veku  82 rokov 

         Marcela Blahová vo veku 82 rokov 

Všetko, čo žije po mne v mojom mene 

a  v láske, to ma pripomenie. 

 

VÝZNAMNÍ ABRAHÁMSKI RODÁCI

Jedným z mála Abrahámčanov, ktorí 

dosiahli významné postavenie vo vrcho-

lových orgánoch štátnych útvarov, je 

Imrich Parák, ktorého 150. výročie na-

rodenia sme si pripomenuli v týchto 

dňoch. 

 
Imrich Parák sa narodil dňa 2. 11. 1868 

v Abraháme ako syn Juraja Paráka a brat 

Floriána Paráka, otca nám dobre známej 

Heleny Parákovej (Parák-Jurovej). 

Imricha dali rodičia na štúdiá a syn Flo-

rián zostal na majetku. Imrich vyštudo-

val Poľnohospodársku školu v Tr-nave 

a po jej skončení pôsobil na veľkostatku 

v Trnave.  

Aktívne sa angažoval v slovenskom ná-

rodnom hnutí.  

V rokoch 1907 – 1922 bol podpredse-

dom Hospodárskej banky. Roku 1918 sa 

stal poslancom Národného zhromažde-

nia Československej republiky a členom 

Slovenskej národnej rady.  

Roku 1924 sa stal predse-

dom Roľníckej vzájomnej 

pokladnice v Trnave. Zá-

roveň bol aj členom 

Správnej rady Slovenskej 

banky v Bratislave.  

Pred rokom 1918 a od 

roku 1923 bol členom 

župného zastupiteľstva 
v Bratislave.  

Vlastnil rozsiahly hospo-

dársky majer v Slovenskej 

Novej Vsi, ktorý je v okolí 

dodnes známy ako Pará-

kov majer. V súčasnosti 

majer a príslušnú výmeru 

poľnohospodárskej pôdy 

obhospodarujú jeho potomkovia, deti 

Jozefa Prokeša, bývalého funkcionára 
Slovenskej národnej strany.  

Bol významnou osobnosťou v oblasti 

peňažníctva, poľnohospodárstva a ve-

rejnej správy v období Uhorska a Čes-

koslovenskej republiky.  

V Trnave bol súputníkom ďalšieho vý-

znamného rodáka z Abrahámu, kňaza 
Andreja Čambála, ktorého 150. výročie 

narodenia sme si pripomenuli roku 2017. 

Obaja zomreli v Trnave aj v jednom roku, 
Andrej Čambál ako 67-ročný a Imrich Parák 

ako 66-ročný. Imrich Parák zomrel 17. 6. 

1934.  

Je našou povinnosťou týchto význam-

ných Abrahámčanov pripomínať aj 

dnešnej a nasledujúcim generáciám, 

pretože oni patria neodmysliteľne do 

histórie obce Abrahám, ku ktorej sa 
vždy hlásili a ktorú zviditeľňovali na 

najvyšších úrovniach spoločnosti. 

Za všetko, čo vo svojich životoch doká-

zali, im patrí naša úprimná vďaka.  

Bohumil Čambál
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MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V ABRAHÁME

ZO ŽIVOTA MO MATICE SLOVENSKEJ V ABRAHÁME VO IV. ŠTVRŤROKU 2018 

Členovia Miestneho odboru Matice slo-

venskej sa vo IV. štvrťroku zúčastnili 

a zabezpečovali nasledovné akcie: 

26. 10. 2018 sa 16 matičiarov zúčastnilo 
na festivale v MsKs v Galante Trenčín 

Trnava ruža voňavá. V programe vystú-

pili: saxofónové kvarteto Galanta, Fol-

klórny súbor Drienka a Gajdošskí tro-

gári – Veľké Zálužie, Spevácky zbor 

Bystričan – Záhorská Bystrica, Detskí 

heligonkári z Hrušova, Spevácky zbor 

Harčarki Pozdišovce, Rodina Janošti-

novci zo Zuberca, Folklórny súbor Ko-

šovan Kanianka a Heligonkári z Barde-

jova. 

30. 10. 2018 sa 11 matičiarov zúčastnilo 
na brigáde – čistenie cintorína pred Pa-

miatkou zosnulých. 

18. 11. 2018 sa 9 matičiarov zúčastnilo 

na koncerte vokálneho súboru Grego-

riana v kostole sv. Michala v Cíferi. 

22. 11. 2018 sa na pozvanie MO MS 

Sládkovičovo 9 matičiarov zúčastnilo na 

pásme poézie a prózy v Inovatechu 

Sládkovičovo pri príležitosti nedožitých 

90. narodenín Milana Rúfusa, pod ná-

zvom „Zrkadlenie duší“. 
1. 12. 2018 sa vyše 80 matičiarov a po-

zvaných hostí zúčastnilo na Mikuláš-

skom posedení, ktoré už tradične poria-

dame v kultúrnom dome. Svojou prí-

tomnosťou nás poctili Mgr. Vladimír 

Kiš, správca farnosti, novozvolený ria-

diteľ Základnej školy Michala Tareka 

v Abraháme Mgr. Marián Hrbán a čle-

novia FS Jatelinka. V kultúrnom pro-

grame s vianočnou tematikou vystúpil 

tanečný krúžok ZŠ M. Tareka pod vede-
ním Mgr. Zdenky Lizákovej. 

2. 12. 2018 v priestoroch klubu matice 

deti z obce spolu s deťmi z Detského do-

mova v Seredi zhotovovali ozdoby na 

stromček pred klubom matice, ktorý 

sme potom rozsvietili. 

5. – 7. 12. 2018 matičiari inštalovali vý-

stavu v klube matice s vianočnou tema-

tikou. Výstava bola sprístupnená verej-

nosti dňa 8. 12. 2018 počas vianočných 

trhov, ktoré boli v kultúrnom dome. Vy-

stavovali sme výšivky s via-nočnou te-
matikou, prestieranie, rôzne ozdoby, ad-

ventné vence, vianočné pečivo, medov-

níčky, betlehemy, medovníkové dom-

čeky, podušky s via-nočnou tematikou. 

Súčasťou výstavy boli aj výrobky žia-

kov Základnej školy Michala Tareka 

v Abraháme. 

V pondelok 10. 12. si výstavu v sprie-

vode pedagogických pracovníkov pre-

zreli aj žiaci ZŠ M. Tareka a deti mater-

skej školy. Výstavu s vianočnou temati-
kou si prezrelo vyše 300 účastníkov. 

Medzi účastníkmi bol aj starosta obce 

Ing. Igor Németh a správca farnosti 

Mgr. Vladimír Kiš. 

Anna Klementová,  

predsedníčka MO MS Abrahám

MATIČIARI SA STRETLI NA MIKULÁŠSKOM POSEDENÍ 

V našej obci sa už v matičnom hnutí 

stalo tradíciou, že sa stretáme v predvia-

nočnom období na Mikulášskom pose-

dení. Nebolo to inak ani tento rok. V so-

botu 1. decembra sa v dôstojne prestre-
tom kultúrnom dome stretlo vyše 80 ma-

tičiarov a pozvaných hostí, medzi kto-

rými nechýbal správca farnosti Mgr. 

Vladimír Kiš, novozvolený riaditeľ Zá-

kladnej školy M. Tareka v Abraháme 

Mgr. Marián Hrbán a členovia FS Jate-

linka.  
Hostí a členov MO Matice slovenskej 

privítala predsedníčka MO MS Anna 
Klementová. V úvode poďakovala čle-

nom FS Jatelinka za vystúpenia na ma-

tičných akciách, ako bola Vatra zvrcho-

vanosti v Átriu Domu Matice slovenskej 

v Galante a na Národných matičných 

slávnostiach v Martine. Podpredseda 

MO MS Marián Vrbovský odovzdal 

prostredníctvom p. Matloňovej vedúcej 

FS Jatelinka Mgr. Anne Gécovej kyticu 

kvetov. 

V krátkom príhovore predsedníčka pri-

pomenula významné výročia v roku 
2018 z pohľadu Slovenskej republiky, 

ale aj výro-

čia, ktoré sa 

týkajú 

priamo na-

šej obce. 

Prítomní 

boli obozná-

mení aj s ak-

ciami, ktoré 

sa budú po-
čas mesiaca 

december konať. 

Potom už nasledoval kultúrny program, 

ktorý pripravila Mgr. Zdenka Lizáková, 

učiteľka na Základnej škole M. Tareka 

v Abraháme s členmi tanečného krúžku. 
Pásmo s vianočnou tematikou malo veľký 
úspech a účastníci ich za vystúpenie odme-
nili veľkým potleskom. 

Na prítomných už čakala rozvoniavajúca 

kapustnica, varené vínko a výborné kré-

meše ku kávičke. 

Nechýbala ani dobrá nálada, ktorú spestril 

FS Jatelinka svojím spevom a prišiel aj 

Mikuláš, ktorý všetkým prítomným rozdá-
val sladkosti. 

Čo viac si organizátori mohli priať, nechý-

bala dobrá nálada, dobré jedlo, chutný ko-
láčik a výborný kultúrny program. Verím, 

že sa o rok v predvianočnom období stret-
neme opäť, ako my starší hovoríme – „keď 

dožijeme“. 
Anna Klementová 

predsedníčka MO MS Abrahám 
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OPÄŤ JE TU ČAS VIANOC... 

Prežívame jedno z najkrajších období 

roka, a tým je tento predvianočný čas. 

Miestny odbor Matice slovenskej     

v Abraháme hneď po Mikulášskom po-

sedení matičiarov sa podieľal na ďalšej 

peknej akcii, ktorú spoločne organizoval 

v nedeľu 2. decembra s komisiou pre 

voľnočasové aktivity pre deti a mládež 

pri Obecnom zastupiteľstve v Abraháme 

a Občianskym združením Obec bez hra-

níc. Materiál na výrobu ozdôb zabezpe-

čila komisia pri OZ a Občianske združe-

nie. O občerstvenie sa postarali členovia 

MO Matice slovenskej a OZ Obec bez 

hraníc.  
Abrahámske deti spolu so 6 deťmi 

z Detského domova v Seredi vyhotovili 

množstvo rôznych ozdôb, ktorými vy-

zdobili stromček pred klubom Matice 

slovenskej. V podvečerných hodinách 

sme spoločne stromček rozsvietili. 

V priateľskej atmosfére, za zvukov via-

nočných piesní si deti pochutnali na via-

nočnej kapustnici, chutných domácich 

koláčikoch a buchtách. Nechýbal ani 

výborný ovocný čajík a množstvo rôz-

nych sladkých a slaných dobrôt.  

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom vyčarili úsmev 

na tváričkách našich najmenších spolu-

občanov a detí z domova.  

Zachovajme si takého stretnutia aj pre 

budúcnosť, vyhotovené fotografie nám 

ich budú všetkým pripomínať. 

Anna Klementová 

predsedníčka MO MS Abrahám 

NESIEM VÁM NOVINU POČÚVAJTE...

Aj tieto slová vianočnej piesne zneli 

v priestoroch klubu Miestneho odboru 

Matice slovenskej v Abraháme, kde 

bola inštalovaná výstava s vianočnou te-

matikou. Už pri vchode bolo cítiť vôňu 

vianočného punču a vianočného pečiva. 

Tieto dobroty pošteklili naše zmysly, ale 

naše srdiečka sa tešili z množstva krás-

nych vianočných výšiviek našich spolu-

občanov, ale aj tých, s ktorými sme sa 

pred viacerými rokmi rozlúčili, a ich vy-

naložené úsilie zostalo na pamiatku po-
zostalým.  

Nechýbalo množstvo adventných ven-

cov, rôznych vianočných ozdôb, svie-

čok, výrobky z papiera, zo stúh, mandlí. 

Obdivovali sme šikovnosť našich mlad-

ších i starších mamičiek i babičiek, 

ktoré na výstavu doniesli svoje vlastné 

výrobky. Naše príbytky počas vianoč-

ných sviatkov zdobí množstvo betle-

hemov, rôznych svietnikov, chalúpok 

z medovníka, Jezuliatok, vianočných 
ozdôb a anjelov od najmenších, až po 

najväčšie. 

Precízne zdobené medovníčky Daniely 

Ležovičovej a Ing. Ľubice Krupovej, 

ktorá zároveň vystavovala svoje vlastné 

výrobky, zaujali všetkých prítomných.  

Naše matičiarky napiekli veľké množ-

stvo vianočného pečiva, takže okrem 

vystavovaného zostalo aj na ochut-

návku. Každý účastník výstavy mal 

možnosť ochutnať a zároveň, pokiaľ ne-

bol šofér, aj zohriať sa vianočným pun-

čom.   

Naši matičiari sa v tomto období venujú 

aj pečeniu vianočných trubičiek, slad-

kých aj slaných oblátok. Na výstave sme 

mali možnosť viac druhov vidieť a záro-
veň si na nich aj pochutiť. Trubičky 

a oblátky sú aj v dnešnej dobe na via-

nočných stoloch.  

Nechýbalo ani prestieranie počas via-

nočných sviatkov a výstava množstva 

podušiek s vianočným motívom. 

Jeden stôl bol prestretý v modernom, 

novodobom štýle a druhý v tradičnom 
starodávnom, keď na stole nechýbal mr-

váň, jablká, bôb, orechy a makové pu-

páky.  

V kronike Miestneho odboru Matice 

slovenskej bolo zaznamenaných množ-

stvo ďakovných zápisov. Účastníci vý-

stavy boli nadšení z množstva predme-

tov, ktoré sa matičiarom podarilo od na-

šich občanov 
pozbierať. Vý-

stavu si so záuj-

mom prezrel aj 

starosta obce 

Ing. Igor Né-

meth a správca 

farnosti Mgr. 

Vladimír Kiš. 

Výstavka s via-

nočnou temati-
kou bola obo-

hatená aj 

prácami žiakov Základnej školy M. Ta-

reka v Abraháme. Žiaci vystavovali 

svoje práce, kto-ré pod vedením pedago-
gických pracovníkov a rodičov vyhoto-

vili v tvo-         rivých dielňach.  

Tešíme sa z množstva návštevníkov, 

ktorí prišli do priestorov klubu Matice 

slovenskej a zároveň si spríjemnili so-

botňajšie popoludnie v predvianočnej 

atmosfére. Je to povzbudením pre našu 

ďalšiu činnosť.  

V pondelok, v doobedňajších hodinách 

si výstavu prezreli aj žiaci Základnej 

školy M. Tareka v Abraháme v sprie-

vode pedagogických pracovníkov. 

Anna Klementová 
predsedníčka MO MS Abrahám 
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MATERSKÁ ŠKOLA V ABRAHÁME 

V čase, keď sa rok schádza s rokom, je 

tu opäť chvíľa, kedy sa môžeme obzrieť 

späť a spomenúť si na to, čo sme v našej 

materskej škole zažili. Tento školský 
rok sme toho stihli celkom dosť.  

Počas októbrových jesenných dní sme 

s deťmi a ich rodičmi zažili pestré, prí-

jemné a veselé dopoludnie pri našej tra-

dičnej akcii: Rozlúčka so záhradou. Od 

rána v triedach pracovali rodičia s deťmi 

na tvorivých úlohách a vyrobili spolu 

mnoho zaujímavých diel z prí-rodnín. 

Nasledovali spoločné raňajky 

 
na školskom dvore, ktoré naše kuchárky 

s radosťou pripravili pre všetkých, ktorí 

k nám v tento deň prišli. Celé poludnie 

sme potom strávili na našom dvore, kde 
boli pripravené všakovaké jesenné hry 

na rozvoj zručnosti a pozornosti, čo de-

ťom i dospelým priniesli naviac aj veľa 

radosti, smiechu a potešenia. Pred 

obedom sme si ešte zamaškrtili. Nielen 

pečené zemiaky s maslom, ale aj ovocné 

a zeleninové zákusky a koláčiky boli 

potešením pre každý zúčastnený jazyk 

bez rozdielu. Malí aj veľkí sa oblizovali 

až za ušami a naozaj to bola chutná 

bodka za našim dopoludním.  

A po tomto dni nám v škôlke zostala 

ešte pár dní na našej terase aj výstavka 
svetlonosov, zaujímavých jesenných 

plodov, kompótov, džemov ‒ jednodu-

cho pestrá výstava pestrej jesene, na kto-

rej sa podieľali všetci naši rodičia.       

O zabudnutých píšťalkách ‒ zvukový 

workshop z cyklu Hudba bez hudobky. 

Vo štvrtok 18.10. sme mali možnosť 

zistiť, ako a prečo vznikli píšťalky, ako 

zvláštne môžu vyzerať, aké rôzne zvuky 
vedia zahrať a ako si vyrobiť hudobný 

nástroj z tých najbežnejších vecí: pa-

lička od nanukov, gumička, slamka, vo-

dovodná trúbka, balón... Každé dieťa, 

ktoré o to prejavilo záujem, sa zapojilo 

do nášho výchovného koncertu, ktorý 

bol netradične kreatívny a podnetný.  

Mesiac úcty k starším (24.10.) ‒ ďalšia 

príležitosť, kde naše deti ukázali svoju 
šikovnosť. V programe o čarodejní-

koch, ktorí vyčarovali babičkám a ded-

kom všetko, po čom ich srdce túži, sa na-

šim malým kúzelníkom naozaj podarilo 

kúzlo: všetci v sále sa pobavili. A pote-

šil najmä prísľub z čarodejníckeho klo-

búka, že len čo zvolia za ministrov na-

šich škôlkarov, zvýši sa aj dôchodok!  

MODRÁ – V umení môžete prežiť záži-

tok aj z jednej jedinej farby, obzvlášť 

keď je starostlivo vybraná. Poznáte roz-

diel medzi ultramarínom a kobaltom? 

Viete, že modrá môže byť niekedy 
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vzácnejšia ako zlatá? O tejto zaujímavej 

téme nám porozprával 12.11. lektor z 

Galérie mesta Bratislava. Edukačný in-

teraktívny program bol zameraný na 

tých najmenších a potešili sme aj prvá-

kov, ktorých sme si k nám na túto akciu 

pozvali.   

Joga ‒ cvičenie tela aj duše si mohli vy-

skúšať aj naši škôlkari, ktorí si lektorkou 
jogy skvele rozumeli. A pretože pohybu 

nie je nikdy dosť a tento druh pohybovej 

činnosti bavil všetkých, tešíme sa, že 

k nám bude lektorka chodiť pravidelne 

raz mesačne, aby sme sa takto spolu 

zharmonizovali.  

No a posledné tohtoročné akcie 

v škôlke boli plné Mikuláša a Vianoc. 

Tentoraz sme Mikuláša privítali v kul-
túrnom dome 5.12.2018 o 15.00 h. 

A ukázali sme mu, ako sme sa naňho do-

bre nachystali. Pripravený program po-

tešil nielen Mikuláša, ale všetkých ľudí 

dobrej vôle, ktorí si v tomto čase našli 

chvíľku na našich drobcov a prišli ich 

podporiť. Mikuláš odmenil všetky deti. 

...a navyše nám v tento deň členky ob-

čianskeho združenia Muška Svetluška 

pripravili v priestoroch kultúrneho 

domu škôlkarské mikulášske 

trhy. Každý, kto si na nich našiel a kúpil 
nejakú maličkosť, ktorá ho potešila, zá-

roveň podporil našu materskú 

školu. Mnoho rodičov nás podporilo aj 

tak, že vyrobili  a venovali na trhy rôzne 

vianočné dekorácie. Všetky peniažky, 

ktoré takto Mušky Svetlušky získali, 

budú použité výlučne pre potreby detí 

materskej školy a ich rodičov (spoločné 

raňajky, drobné odmeny pre deti, vý-

tvarný materiál...).  

A tak pomaly ukončujeme tento rok 

a s nádejou hľadíme do nového 

kalendára. Aj v ňom prídu nové malé 

i väčšie radosti, na ktoré sa už tešíme. 

A čo želáme všetkým Abrahámča-

nom? Aby sa z ich domov rozliehali 

v tomto čase len krásne vianočné ko-

ledy, aby sme cítili a s radosťou vní-

mali svoje istoty, aby sme všetci mali 

pokojné domovy, jasné hlavy a požeh-

nanie zhora. 

Krásne sviatky všetkým! 

 

Mgr. Juliana Baňasová 

riaditeľka MŠ Abrahám 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA MICHALA TAREKA V ABRAHÁME  

ŠKOLSKÝ PARLAMENT V ZŠ M. TAREKA ABRAHÁM 

Školský  parlament  tvorí  medzičlá-

nok  medzi  žiakmi  a  učiteľmi. Jeho 
poslaním je riešenie výchovno-vzde-lá-

vacích problémov, navrhovanie opatrení 

na zlepšenie všetkých činností        v 

škole, vylepšenie vzájomných vzťahov 

medzi žiakmi, pedagogickými pra-cov-

níkmi a v neposlednom rade všetkých 

priateľov našej školy. Snažíme sa nájsť 

čo najvhodnejšie  spoločné postupy pri 

organizovaní školskej a mimoškolskej 

činnosti žiakov. Školský parlament nás  

vedie k tomu, aby sme sa sami naučili 

rozlišovať kladné a zápor-né stránky ži-
vota a vyberať z nich tie, ktoré prispie-

vajú ku kladnému rozvoju osobnosti 

a nie k pasivite, nezodpovednosti a ne-

disciplinovanosti. 

Tieto zásady sú 

našimi prioritami 

aj od začiatku 

tohto školského 

roka 2018/2019, 

počas ktorého po-

kračuje úspešné 

pôsobenie škol-
ského parlamentu 

v našej škole pod 

vedením Mgr. M. 

Žgančíkovej 

a Mgr. L. Krčmá-

rekovej. Zvolení 
členovia ŠP sa    v 

septembri zišli na 

svojom prvom 

zasadnutí, počas 

ktorého si zvolili 

svoj výbor: vo 

funkcii predsedu 

ŠP Sofiu Ištokovú, žiačku 9. ročníka, 

podpred-sedu Riška Somogyiho, žiaka 

5. ročníka. Následne boli oboznámení 

s plánom aktivít ŠP a zapojili sa do or-
ganizovania najbližších aktivít. Vyhlá-

sili celoročnú súťaž „O najkrajšiu naj-

čistejšiu a najak-tívnejšiu  triedu“ a ak-

tuálnu 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 oslá-

vili dňa  10. 10. 2018.  

Členovia ŠP sa zapojili aj do krásnej ak-

cie pod názvom Šarkaniáda. Svojím 

zodpovedným prístupom k úspešnému 
priebehu celej akcie boli kladným vzo-

rom pre všetkých jej účastníkov a mô-

žeme povedať, že sme sa aj vďaka nim 

cítili v našej škole úžasne. Piatok 12. ok-

tóbra 2018 bolo nádherné počasie od 

skorého rána a aj to predznamenalo, že 

pre učiteľov, žiakov a ich rodičov to       

bude krásny,  slnečný deň plný zážit-

kov. Členovia ŠP sa svojím aktívnym 

prístupom zodpovedne zapojili do ús-

pešnej realizácie tohto výnimočného 
dňa, počas ktorého sa konal už V. ročník 

Plesu tekvíc.           

 Pre svojich spolužiakov si pripravili zá-

bavné aktivity, pri ktorých si mohli 

vyskúšať svoju kreativitu, fyzickú zdat-

nosť a hlavne si mohli všetci užiť kopec 

zábavy a radosti zo spoločne strávených 

chvíľ. Na začiatku tohto skvelého dňa sa 

nám spoločnou tímovou prácou  poda-

rilo zložiť  heslo „Plesu tekvíc,“ vhodné 

na zamyslenie nielen pre žiakov,  ale  pre 

všetkých ľudí dnešnej doby. 

Počas zasadnutia ŠP dňa 17. 10. 2018 

sme odmenili víťazné triedy z kvízu 

v rámci Európskeho dňa jazykov, a to 

prostredníctvom žrebovania.  Čakala na 

nich  odmena vo forme získania bonuso-

vých bodov k vyhlásenej celoročnej sú-

ťaži „O najkrajšiu, najčistejšiu a najak-

tívnejšiu  triedu“.  

Počas zasadnutia ŠP dňa 22. 11. 2018 sa 

nám podarilo vyhodnotiť vyhlásenú sú-

ťaž   o „Najkrajšiu jesennú výzdobu 
triedy“. Žiaci sa navzájom inšpirovali 

a dali si záležať na estetickej úprave 

tried a mnohé triedne kolektívy získali 

10 bonusových bodov z 10 možných. 

Gratulujeme! Bližšie informácie o aktu-

álnom priebehu súťaže  budú čoskoro 

zverejnené na nástenke ŠP.  

V priebehu prvého školského štvrťroka 

sme opäť nadviazali úzku spoluprácu 

s koordinátorkou environmentálnej vý-

chovy v našej škole Mgr. I. Zelmano-
vou, ktorá je aj vedúcou tzv. Environmen-

tálnej hliadky. Úlohou každej triedy je dodr-

žiavať zásady správneho separovania odpadu 
na základe hesla „Ako separujeme, triedime 
papier, plast a Bio odpad?“. 

A v neposlednom rade sa už určite vše-

tci tešíme na VIANOCE. Náš ŠP vyhla-

suje opäť súťaž o „Najkrajšiu vianočno-

zimnú výzdobu triedy“, uzávierka ktorej 

je dňa 20. 12. 2018.                                                                                 
Mgr. Martina Žgančíková 
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PAPIERNIČKA PRIETRŽ A MOHYLA M. R. ŠTEFÁNIKA NA BRADLE 

Dňa 29. 10. 2018 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili na zaujímavej exkurzii. 

Navštívili sme dielňu s ručnou výrobou papiera Petrus v Prietrži, kde sme sa dozvedeli 

o histórii výroby papiera, o klasickej kníhtlači a kníhviazačstve. 
Po odbornom výklade sme vyrábali vlastný papier ozdobený drobnými kvietkami. 

Takto zhotovený papier nám po uschnutí zaslali poštou do školy. Druhou našou zas-

távkou bola Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Položením venca sme si 

uctili pamiatku tejto významnej osobnosti  našich dejín. Pripomenuli sme si 100. vý-

ročie vzniku Československej republiky a Martinskej deklarácie. V slnečnom jesen-

nom počasí sme z výšky mohyly obdivovali krásy našej vlasti.  

Mgr. Ľ. Šimonová, Mgr. I. Zelmanová 

 

EXKURZIA CARNUNTUM A HAUSWIRTH V KITTSEE 

V pekný jesenný deň 29. 10. 2018 sa žiaci druhého stupňa 

vybrali do susedného Rakúska. Bolo  to práve v období stého 

výročia vzniku ČSR, keď sme si pozreli pohraničnú oblasť 

medzi Slovenskom a Rakúskom. Nie je to len obdobie Ra-

kúsko-Uhorska, ktoré nás spája s územím Rakúska, tieto dve 

krajiny majú spoločnú históriu ešte hlbšie v dejinách. Kúsok 

od hraníc sa nachádza zrekonštruovaná bývalá rímska pev-

nosť Carnuntum. Práve z tejto pevnosti sa vydal Marcus Au-

relius proti Germánom a dostal sa až na územie dnešného Tren-

čína, o čom svedčí aj pamätný nápis vytesaný do hradnej skaly. 

Žiaci mali možnosť spoznať život v rímskej pevnosti, na vlastnej 

koži vyskúšať, čo si rímski vojaci obliekali a akým na tú dobu 

moderným spôsobom žili. 

Po putovaní dejinami si aj chuťové zmysly prišli na svoje v čo-

koládovni Hauswirth v Kittsee. Čaro spracovania kakaa a čoko-

lády sme videli na prehliadke továrňou a sladké darčeky sme si 

odniesli i domov. 

PaedDr. M. Hornáček Banášová, PhD. 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY

 

 
 

5. 11. 2018 – Turnaj vo vybíjanej – najmladší žiaci, obvodné 
kolo, v Galante: 3. miesto 

15. 11. 2018 – Turnaj vo futsale – starší žiaci, obvodné kolo, 
v Galante: 4. miesto 

 Mgr. Marian Hrbán 
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VIANOČNÉ TVORIVÉ 

DIELNE 

Pečenie a zdobenie medovníčkov, ko-

ledy, nádherné výrobky detí, dobrá ná-

lada a pohoda neodmysliteľne patrí  k 

Vianociam. A práve preto sa 30. novem-
bra opäť zišli deti z našej školy so svo-

jimi rodičmi a starými rodičmi, aby v 

príjemnej predvianočnej atmosfére 

tvorivo strávili spoločný čas. Konali 

sa tradičné vianočné tvorivé dielne, 

na ktorých spoločne vyrá-

bali  rôzne  dekorácie, vianočné pred-

mety a darčeky. Ďakujeme všetkým, 

ktorí prišli a prispeli k tomu, aby sme 

spoločne zažili príjemnú atmosféru a 

stretnutie.  

Mgr. E. Košková, 

 Mgr. L. Krčmáreková 

VYSTÚPENIE KRÚŽKU ĽUDO-

VÝCH HIER A TANCOV 

Stretnutie členov Miestneho od-

boru  Matice slovenskej v Abraháme sa 

v sobotu 1. 12. 2018 nieslo v duchu blí-

žiacich sa Vianoc. K slávnostnej atmo-

sfére prispeli i žiaci z krúžku Ľudových 
hier a tancov a 3. ročníka,  vianočným 

pro-gramom pod názvom Ideme k Vám 

s koledou. Kto tam bol, videl za zvuku 

anjelských trúb príchod anjela, vypočul 

si starodávne pranostiky, spev vianoč-

ných kolied a vinšovačiek. Ako odmenu 

dostali žiaci darček v podobe sladkej od-

meny.  

Mgr. Z. Lizáková 

MIKULÁŠ V ŠKOLE 2018 

Čas plynie ako voda, ani sme sa nena-

zdali a je tu predvianočný čas. Opäť     k 

nám zavítal pán s bielymi vlasmi, bielou 

bradou, záhadným plášťom        a plným 

košíkom. Mal aj svojich pomocníkov – 

anjelov a čertíkov. Uhádli ste, kto to 

bol? Predsa Mikuláš! Za pesničku či 

básničku odmenil žiakov sladkou odme-

nou, avšak niektorým nezbedníkom 
ostala po stretnutí s čer-tíkom na tvári 

malá spomienka. Nálada bola výborná 

a najmä mladší žiaci prekypovali šťas-

tím a nedočkavosťou, aby mohli Miku-

lášovi predviesť všetko, čo dokážu. 

Veľké ďakujem patrí aj ZRPŠ za sladké 

balíčky pre všetky deti.  

Mgr. L. Krčmáreková 

 

IDEM NA STREDNÚ 

Žiaci 8. ročníka prijali dňa 5. 1 2018 po-

zvanie do trnavskej mestskej športovej 

haly na výstavu stredných škôl Trnav-

ského kraja. Pedagógovia a študenti via-
cerých stredných škôl im poskytli infor-

mácie o odboroch, predmetoch a aj 

o špecifikáciách tej školy, ktorú na vý-

stave reprezentovali. 

Z výstavy sme si okrem užitočných informá-

cií priniesli aj dva exempláre slimáka afric-
kého, ktoré sme na našu veľkú radosť dostali 
darom od SOŠ poľnohospodárstva a služieb 
na vidieku v Trnave. Budeme sa o ne spo-

ločne a zodpovedne starať a sledovať ich rast 
a vývoj.  

Mgr. Z. Sviteková 
Mgr. E. Košková 

 

 

ZASNEŽENÉ VIANOCE 

Na zem poletujú biele pozlátka, 

teplý čaj ma po lícach hladká. 

Tá vôňa pečiva rozváňa 

a všetky zmysly poháňa. 

Vianočná nádielka plná snehu 

nám prináša darčeky a nehu. 

Krásne sviatky v kruhu rodiny 

a všade voňajú sušené byliny. 

Keď prídu k nám starký, starká, 

už sa nám žiadna chvíľa nezdá krátka. 

V kruhu rodiny nám dobre je, 

láska naša nás silno hreje. 

 

Mária Bohunická, 9. roč.
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FOLKLÓRNA SKUPINA JATELINKA V ROKU 2018 

Našu pestrú činnosť Vám predstavujeme na fotkách z vystúpení 

  
Dobrú náladu na našom plese ešte viacej vyburcovala 

 rozprávka O kozliatkach 

Deti zdobili, my sme spievali a pre hasičov zostala naj-

ťažšia úloha – postaviť máj 

  

... basu sme už pochovali 
Pietny akt pri pomníku padlých vojakov 

1. a 2. svetovej vojny 

  
Ochutnávka jedál starých materí Friškofest v našej obci 
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Prehliadka folklórnych a speváckych skupín z príležitosti 

Vatry zvrchovanosti v Galante 

Pozdravili sme prítomných na stretnutí dôchodcov 

 okresu Galanta 

 
 

Deň „Slovenského  kroja“ – Banská Bystrica Matičné slávnosti v Martine – registrácia na naše vystú-

penie 

Z ďalšej našej činnosti 

• Navštívili sme družobnú obec Balatonederics, kde nás privítalo nevľúdne počasie a rozbúrený Balaton 

• Vítanie účastníkov obecného dňa 

• Galantské trhy sa niesli veľkou účasťou návštevníkov, ktorých sme pozdravili žatevným pásmom 

• Na Medzinárodnom folklórnom festivale v Trnave pódium patrilo aj našim piesňam a tancom  

• V abrahámskej pivnici sme vítali vzácnu návštevu – Evu Fono Galandovú s jej hosťami  

• Účasť našich členov na „Mikulášskom posedení matičiarov“ 

• Vianoce v Galante – vystúpenie s vianočným pásmom  

• Vianočné piesne pred a po polnočnej omši  

Vedúca FS Jatelinka  A.Gécová 

 

 

 

 

 

Vianoce sú opäť tu, 

ten čas rýchlo letí 

vonku zima, sniežik padá, 

šťastím žiaria deti. 

Potom v izbe pod stromčekom 

nájde každý, čo si prial, 

nech je láska, pokoj, šťastie 

pre každého Vianoc dar. 

 

 

 

FS Jatelinka na známosť dáva – plesové brány otvára. 

16. február je správny čas, 

kedy sa v dobrej nálade po roku stretneme zas. 
 

Začíname v presnú hodinu, keď zvony 1930 h odbijú. 

Hladný, smädný nebudete, keď si vstupenku zakúpite. 

Tešíme sa! 
FS Jatelinka 
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PO 15 ROKOCH SME SA DOČKALI 

V pondelok 22. októbra firma EVAM 
plus, s.r.o., z Lubiny začala s výstavbou 

hasičskej garáže na pozemku zberného 

dvora. V januári 2019 tomu bude už 15 

rokov, čo hasiči s prilbou ruke chodili 

a vyzbierali na vozidlo 20 000 Sk, o dva 

mesiace obec kúpila Aviu za cenu 

140 000 Sk. V tom istom roku hasiči po-

stavili z peňazí za zber železa prístrešok 

pre Aviu. Obci sa tieto investované pe-

niaze dávno vrátili. Od roku 2013 obec 

dostala na podporu hasičov 15 000€, zís-

kala automobil Iveco Daily vrátane vý-
bavy v hodnote 114 813 €, protipovod-

ňový vozík v hodnote 14 359 € a na vy-

budovanie garáže 30 000€. Roky tvrdej 

práce pre obec sa vyplatili, touto činnos-

ťou sme dokázali prispieť k jej rozvoju. 

Chceli by sme sa poďakovať za všetky 

povzbudivé správy, ktoré hasiči dostali 

po zverejnení odpovede na internetové 

názory občanov k výstavbe garáže. Je to 

pre nás dôkaz že po vyše 20 rokoch sa 

stále oplatí vyvíjať činnosť v obci. Celú 
odpoveď s článkami o výstavbe, po-

drobnými informáciami, plánmi garáže 

a aktuálnymi fotografiami nájdete na 

stránke www.dhzabraham.sk. Vyjadrili 

sme sa dostatočne a túto vec z našej 

strany považujeme za uzavretú. Celková 

cena stavby vrátane príjazdovej komuni-

kácie, obrubníkov okolo garáže s ka-

menným lôžkom a úpravou plota bola 

vyčíslená na 37 685 €.  

Vďaka podpore štátu a spolufinancova-

niu obce získame priestory pre hasičov 

na najbližšie desaťročia. Stavba mala 

byť odovzdaná do 21. decembra tohto 

roka, no kvôli zlému počasiu sa termín 

posúva do ďalšieho roka. Hasičskú ga-

ráž a zbrojnicu si budú môcť ľudia po-

zrieť počas slávnostného otvorenia, 
ktoré je plánované v priebehu roka 

2019. 

V sobotu 24. novembra sme sa zúčastnili 

na brigáde na ihrisku, ktorú organizoval 

futbalový klub. Pokračovali sme v zača-

tej práci na brigáde ešte v septembri. 

Orezávali sa konáre stromov, odstraňo-

vali suché konáre a náletové dreviny. 

Podarilo sa nám kompletne vyčistiť celú 

stranu ihriska od vodárne, tá bola zaras-

tená tak, že sa tam nedalo vôbec kosiť 

alebo prejsť autom. Brigáda síce ofi-

ciálne trvala do 12.00 h, no niektorí 
ostali úplne do konca do 14.00 h. Vyu-

žili sme počasie bez dažďa a bager po-

skytnutý od Juchabagruje, s.r.o., bez 

ktorého by sme tam boli do večera. 

Chceli by sme sa poďakovať všetkým za 

pomoc, dokázali sme spoločne počas 

tejto jesene pripraviť areál na ďalšiu se-

zónu. V piatok 30. novembra o 11.20 h 

bol hasičom ohlásený požiar horiaceho 

auta s prívesným vozíkom na Hviezdos-

lavovej ulici v Abraháme. Výjazd bol 

vykonaný s technikou Iveco Daily + 1. 
Po príchode na miesto udalosti boli oka-

mžite použité 3 ks práškových a 2 ks 

vodných hasiacich prístrojov, pretože 

hasičské auto bolo od utorka bez vody 

kvôli silným mrazom. Auto sa podarilo 

uhasiť pred príchodom jednotky HaZZ 

pomocou ďalších hasiacich prístrojov z 

obecného úradu, reštaurácie Denver a od 

ľudí z blízkeho okolia. Balík sena sa na 

prívesnom vozíku uhasiť nepodarilo, 

pomocou pákových nožníc bol odtiah-
nutý od auta. Po týchto úkonoch sa ča-

kalo na jednotku HaZZ zo Serede, po ich 

príchode bol natiahnutý C prúd, ktorým 

bol požiar lokalizovaný a zlikvidovaný. 

Balík sena sa pomocou vidiel podarilo 

rozhrabať a zaliať vodou. Na miesto sa 

počas zásahu dostavili aj príslušníci 

Policajného zboru a zisťovateľ príčin 

požiarov z OR HaZZ v Galante. Auto   s 

prívesným vozíkom bolo postupne nalo-

žené na vysokozdvižný vozík a od-

nesené majiteľovi. Cesta sa spriechod-
nila a vyčistila prúdom vody (Iveco sa 

išlo natankovať k hydrantu na ihrisko), 

zvyšky sena a plastov boli naložené na 

prívesný vozík z obecného úradu. Ná-

sledne sa hasičské auto znova odvodnilo 

kvôli pretrvávajúcim mrazom, jednotka 

sa o 13.59 h vrátila na základňu. Veľká 

vďaka patrí Tomášovi Hanuliakovi a 

ďalším, ktorí pomáhali hasiť horiace 

auto, a za poskytnutie hasiacich prístro-

jov. V piatok 7.12. sme varili kapustnicu 

na adventné trhy v Abra- 

 

háme, ktoré sa uskutočnili nasledujúci 

deň v sobotu. Na trhoch sa tradične pred-

stavili predávajúci so svojimi výrob-

kami a nechýbal predaj vianočných špe-

cialít. 

Na záver by som chcel v mene 

hasičov popriať občanom a čita-

teľom novín príjemné prežitie 

vianočných sviatkov. Veľa šťas-

tia, zdravia, lásky, pohody s Va-

šimi blízkymi a množstvo pra-

covných, ako aj osobných úspe-

chov v novom roku 2019! 

Róbert Hričo   

predseda DHZ Abrahám
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INTERNETOVÉ SÍDLO OBCE ABRAHÁM 

Vážení Abrahámčania! 

Je to už takmer rok, čo je v prevádzke Vaša 

nová webstránka. Verím, že bola a je príno-
som pre väčšinu občanov a zároveň si mys-
lím, že máte jednu z najmodernejších webo-
vých stránok obce na Slovensku. 
Štatistika 

Webovú stránku obce navštívilo priemerne, 
za január 2018 až október 2018 vrátane 
4027,6 návštev mesačne. 

Zo všetkých návštev za mesiac október 2018 
je až 45,94 % z mobilných telefónov. Ak k 
nim pripočítame tablety (7,68 %), ktoré tiež 
považujeme za mobilné zariadenia, percento 
sa zvýši na 53,62 % návštev prichádzajúcich 
na webstránku obce prostredníctvom mobil-
ného zariadenia. 
To je trend dnešnej doby a tomu zodpovedá 

celá webová stránka. 
Na stránke obce sa nachádza vyhľadávanie, 
ktoré bolo v mesiaci október 2018 použité 
len 1,1 %     z celkového počtu návštev 
(3814), čo svedčí o funkčnej webstránke. 
Čo ste získali 

Nový, moderný, multiinformačný nástroj, 
ktorého účelom je prinášať ľahko dostupné, 

overené a oficiálne informácie. 
Webstránka Vás dokáže informovať o naj-
novších oznamoch a udalostiach dokonca aj 
bez toho, aby ste ju navštívili. Zaregistrujete 
sa ako odberateľ noviniek (správ) e-mailom 
a do Vašej e-mailovej schránky Vám prídu 
informácie    o dianí v obci. Bude Vám po-
sielať pripomienky o vývoze komunálneho 

odpadu, alebo Vám pošle e-mailom mimo-
riadne oznamy. 
Spolu s webstránkou, v symbióze, spravu-
jeme aj Facebookovú stránku, o ktorú je 
veľký záujem. Aj prostredníctvom Facebo-
oku Vás informujeme a zdieľame oznamy  a 
udalosti obce. Tu je ale iný priestor, menej 
formálny, kde Vám prinášame a dávame 
priestor pre zdieľanie informácií typu: stratil 

sa pes, alebo nájdené kľúče a podobne. 
Späť na začiatok 

V tejto časti článku Vám chcem priblížiť 
vznik a prácu na webovej stránke až do jej 
dnešnej podoby. 
Niekedy v polovici septembra 2017 som bol 
na základe referencie oslovený starostom 
obce Ing. Igorom Némethom, ako konateľ 

spoločnosti V-Fit, s.r.o., ktorej predmetom 
podnikania je okrem iného aj tvorba webo-
vých stránok. Na stretnutí bolo ihneď obom 
stranám zrejmé, že modernizácia obecnej 
webstránky je viac než potrebná. Dohodli 
sme sa na vývoji úplne novej webstránky so 
zachovaním informácií, ktoré obsahovala 
stará webstránka a s maximálnym využitím 

informácií, ktoré na starej webstránke boli 
dostupné. 
Termín spustenia živej prevádzky novej 
webstránky obce bol dohodnutý na obdobie 
tesne pred Vianocami roku 2017. 
Odmena za vykonanie prác, ktorých objem 
nebolo možné kvantifikovať, bola dohodnutá 

na 20 € na hodinu. Tu sa 
musíme pozastaviť. 
Cena za tvorbu web-
stránky v prípadoch, 
keď nie je známy objem 
prác, objem obsahu na 
webstránke     a po-

dobne, sa stanovuje ho-
dinovou sadzbou, tzv. 
človekohodinou. Suma 
20 €/h bola dohodnutá 
na spodnej hranici ob-
vyklej odmeny za po-
dobnú, alebo rovnakú 
prácu, ktorú si účtujú 

podnikateľské subjekty 
v danom čase, na da-
nom mieste. Obvykle sa 
ceny za hodinu týchto 
prác pohybujú od 20 € 
až po 60 € za hodinu, 
pričom pri týchto vyš-
ších čiastkach ide o 

väčšie marketingové 
alebo webdizajnérske 
agentúry. Tieto infor-
mácie si môžete jedno-
ducho overiť prostred-
níctvom internetu, kde 

nájdete množstvo 

článkov, ktoré hovo-

ria o tejto problema-

tike. 

Spolupráca, 
nespolupráca 

Dostal som informáciu, 
že na tvorbe novej web-
stránky by sa mal po-
dieľať určený poslanec 
obecného zastupiteľ-

stva. Považoval som za 
potrebné sa predstaviť a 
odovzdať informáciu   o 
tom, že sa začne pripra-
vovať nová webová 
stránka, a teda je po-
trebné sa aktívne zapo-
jiť do jej tvorby, keďže 

termín spustenia bol 
stanovený na prvú polo-
vicu decembra 2017 (do 
Vianoc 2017). Preto 
som sa zúčastnil 18. 11. 
2017 na Slobodnom 
fóre občanov, kde pri-
šlo k stretnutiu s urče-

ným poslancom, ktorý 
sa mal zúčastniť na 
tvorbe novej web-
stránky. Následne som 
tohto poslanca kontak-
toval dňa 20. 11. 2017 
e-mailovou správou, 
aby pripravil podklady 
a návrhy pre tvorbu 

VIANOČNÁ POŠTA  
Daniel Hevier 

Vypukli znovu Vianoce. Tak, ako roky predtým. 
Uchmatnúť každý niečo chce, niečo, čo práve letí. 
Krikľavé pestré reklamy z výkladov kričia všade 

a štucháme sa lakťami pri predbiehaní v rade. 
Týždne sme zlostní na seba a potom dobrí dva dni, 

nikomu nič viac netreba a nikto nie je hladný. 
(„Tí ktorým sa nič neušlo, si za to môžu sami!“) 

Pred sebou máme hrubé sklo, dosýta napráskaní. 
Stále tú istú koledu nám hrajú na volkmenoch, 

a lepkaví sme od medu, hľadíme nasrdeno. 

Píšem vám deti,  
ako som ušiel od takých Vianoc 

a šiel som len tak za nosom - už stmievalo sa na noc. 
Tam som ho stretol zakrátko, za mestom - toho 

chlapca, 
ba skôr to bolo chlapčiatko. Iba tak prechádzal sa. 
Tak som sa ho tam opýtal: Ty si sa chlapče stratil? 
Chvíľu tam mlčky iba stál, potom sa spýtal: A ty? 

Nikomu som sa nestratil, ja iba hľadám ľudí. 
Stálo ma to už veľa síl, ako tu svetom blúdim. 

Hovorím: Nikto nemá čas na čiesi cudzie decká. 

A chlapček: A čo chcete nájsť? Iba mať plné vrecká? 
Veď meníte sa na škrečkov a vravíte si: Hrab si! 

Hľadáte teplé miestečko, mlátite všetkých slabších… 

Potom si ešte povzdychol: A nepoznáte sníčky 
a zabudli ste na ticho, na hviezdy, na studničky,  
nemáte nebo nad hlavou, len nebá obrazoviek,  

až za náramnou diaľavou občas sa mihne človek.  
Kto ešte smúti za vločkou, ktorá sa o zem udrie…? 

Vravím mu: Počkaj kamoško, máš reči veľmi múdre.  
Náš svet je komplikovaný, všetko sa zamotáva 
a všade striehnu oplani - utŕžiš zľava, sprava… 

Si dobrý? Vyjdeš na sucho. Dobráci vyšli z módy. 
Tým ujde sa len zaucho. Tak to na svete chodí. 
Na únosy a strieľačky hrajú sa krpci v jasliach, 
fajčia vari už prváčky. A radosť? Tá už zhasla. 

Teraz som bol ja dojatý. Prišlo mi ľúto seba. 
Chlapček ma schoval v objatí, aby som sa viac nebál. 
Veď preto chodia Vianoce. U dobrých zvonia, u zlých, 

to, čo sa občas zamoce, nech sa viac nezauzlí. 
Vyzvedám jeho priezvisko. Pýtam sa: Chlapče, kto si? 

A on mi na to: Ježiško.  
A zmizol v hĺbke noci. 

Z pohľadnicových Ježiškov je iba jeden pravý. 

Ten chlapček, ktorý chodí tmou … 

Možno sa u vás staví. 
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webstránky, ktoré sa mohli zapracovať pri 

realizácii prác do konečného výsledku. Bo-
hužiaľ, odpoveď som síce dostal, no len s prí-
sľubom, že všetky pripomienky mi budú za-
slané. Keďže sa tak nestalo, bolo zrejmé, že 
celú štruktúru novej webstránky, aj s novým 
obsahom, ktorého bolo nakoniec veľmi veľa, 
bolo potrebné vykonať v odbornej réžii rea-
lizátora prác. Takže nakoniec sa nikto, okrem 

úzkej spolupráce samotného starostu a pra-
covníkov Obecného úradu, do spolupráce, 
pripomienkovania a tvorby obsahu, nezapo-
jil. 
O množstve prác svedčia vystavené faktúry, 
ktoré si môžete na webstránke obce pozrieť. 
Je v nich detailne rozpísané, aké práce sa vy-
konali a ako dlho trvali. Počas prác, ani   v 

priebehu prác si nikto z poslancov vystavené 
faktúry nevyžiadal, hoci boli a sú k dispozí-
cii na Obecnom úrade. 
Po vystavení prvej fakturovanej čiastky som 
sa osobne zúčastnil, z vlastnej iniciatívy, na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 11. 12. 2017, tesne pred 
spustením novej webstránky obce. Na tomto 
zasadnutí boli poslanci informovaní o spô-

sobe realizácie prác a spôsobe financovania, 
resp. účtovania prác. V tomto čase nikto      z 
poslancov nenamietal a nemal žiadne zá-
sadné otázky alebo pripomienky. 
Práce teda plynule pokračovali, pretože pri-
chádzali požiadavky na priestor na obecnej 
webstránke od organizácií v obci. Bolo po-
trebné dobudovať ďalšie nevyhnutné sekcie, 

najmä sekciu „Ako vybaviť“, ktorá dodnes 
nie je dokončená *(objasnenie prečo to tak 
je, neskôr). 
Na obecnej stránke bolo čo robiť a stále je na 
nej veľa práce, ktorú treba dokončiť. Obecná 
webstránka ale nikdy dokončená,    z po-
hľadu ukončenia prác, nebude. Pretože v 
priebehu času je potrebné staré informácie 

nahradiť a doplniť novými, je potrebné rôzne 
informácie prepájať, či už priamo na stránke 
alebo s inými súvisiacimi webstránkami. Je 
potrebné to robiť odborne a profesionálne a 
toto nemôžu robiť zamestnanci obce, pretože 

na to nemajú potrebné vedomosti a skúse-

nosti. Predstava o spravovaní obecnej web-
stránky spôsobom Ctrl+c a Ctrl+v (tzn. sko-
pírovať obsah a vložiť obsah) je mimo rea-
litu. 
Následne po vykonaní a preúčtovaní podstat-
ného množstva prác na webstránke obce, pri-
šlo k zasadnutiu zastupiteľstva, kde bolo spo-
chybnené množstvo prác a ich cena, niekto-

rými z poslancov. Áno, práve ten poslanec, 
ktorý sa aktívne mal zapojiť do tvorby ob-
sahu webstránky obce, spochybnil celkovú 
cenu, za ktorú bola nová webstránka obsta-
raná. Samozrejme bez toho, aby si vyžiadal 
všetky faktúry, na ktorých by našiel nielen 
cenu za hodinu, ale aj množstvo odpracova-
ných hodín a presne, transparentne, taxatívne 

a detailne vymenované, aké práce boli vyko-
nané. Niektorí poslanci sa vyjadrovali k spô-
sobu vývoja novej webstránky obce a spô-
sobu jej financovania bez akýchkoľvek od-
borných podkladov       a bez záujmu sa do-
zvedieť, prečo je tomu tak. 
*Od tohto okamihu boli práce obmedzené 
výlučne na dopĺňanie oznamov podľa štan-
dardnej obchodnej zmluvy, ktorú rovnako 

môžete nájsť na webstránke 
 www.abraham.sk (zmluvy Január 2018). 
*(Toto je vysvetlenie, prečo sa na prácach 
nepokračovalo) 
Rozvoj a peniaze  Je samozrejmé, že obecné 
peniaze, teda Vaše peniaze, musia byť spra-
vované, čo najlepšie, hospodárne, transpa-
rentne a efektívne. Tu narážame ale na jeden 

problém. Ak by ste sa chceli dohodnúť s ako-
ukoľvek spoločnosťou na čomkoľvek a cena, 
ktorú za túto službu alebo tovar ste ochotní 
dať, je pod hranicou minima, tak potom 
pravdepodobne nedostanete nič. Za každú 
prácu si každý nechá zaplatiť očakávanú mi-
nimálnu cenu. Napriek tomu obec dostala so 
správou, administráciou webstránky aj admi-

nistráciu Facebook stránky, 
ktorá je spravovaná v réžii spo-
ločnosti realizujúcej adminis-
tráciu obecnej webstránky. 
Obec nemá žiadne náklady so 

správou Facebookovej stránky obce. Je spra-

vovaná profesionálne vzhľadom na prináša-
nie overených informácií, sú kontrolované 
príspevky a komentáre a je riadená asertívne 
tak, aby sa predchádzalo útokom, nepatrič-
ným reakciám a podobným nevhodným pre-
javom. Treba si uvedomiť, že ide o oficiálnu 
fanpage (stránku fanúšikov) obce Abrahám, 
ktorá musí byť vedená na udržateľnej úrovni. 

Tiež je potrebné si uvedomiť, že všetky in-
formácie musia byť  v súlade so štatútom 
obce a jej predstavitelia majú výsostné právo 
zasiahnuť do jej chodu a prevádzky. 
Nedostatok financií je brzdou rozvoja a po-         
kroku v každom smere a v každom zriadení, 
či už ide o podnikateľskú oblasť alebo           o 
samosprávu. Preto bude dôležité, aby sa pe-

niaze narozpočtovali veľmi citlivo, spravod-
livo a hlavne podľa naliehavosti v jednotli-
vých kapitolách. Dôležitým aspektom pri 
tvorbe rozpočtu je aj zohľadnenie skutoč-
ných, reálnych nákladov na jednotlivé po-
ložky a zistenie si reálnych možností finan-
covania, aby neprichádzalo na zasadnutiach 
k nepripraveným, alebo len povrchne pripra-
veným kritikám, ktorých účel je pochybný a 

vôbec nevychádza z reálnych zistení. Ak už 
je potrebná kritika, mimochodom, kritika je 

výborný nástroj, ktorý vás môže posunúť 

vpred, pokiaľ ju dokážete racionálne zhod-
notiť a prijať, potom nech sú v nej obsiahnuté 
aj konkrétne návrhy a konkrétne možnosti s 
poukázaním na konkrétne fungujúce rieše-
nia. V tomto smere prajem poslancom 

triezve zhodnotenie situácií, zvažovania dô-
sledkov ich konania a dobre odvedenú prácu, 
na ktorej musí intenzívne participovať sa-
motná obec, poslanci, finančná komisia a prí-
padne ďalšie subjekty, ktoré môžu v mno-
hom objasniť odbornú, finančnú a vecnú 
stránku problémov. 

Vyjadrenie starostu. 

  Na základe medializovaných udalostí z 50-teho týždňa uvádza-

ných v súvislosti  s činnosťou občana, poslanca obecného zastu-

piteľstva a súčasného zástupcu starostu obce Abrahám uvá-

dzam nasledovné.  

 V mesiaci február 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

starosta obce odvolá súčasného zástupcu a  určí nového zá-

stupcu starostu obce. V súvislosti s ďalším postupom týkajú-

ceho sa zániku mandátu poslanca, sa bude starosta obce riadiť 

ustanoveniami § 25 ods. 2 Zákona č.369/90 Zb. o obecnom zria-

dení v znení neskorších noviel a predpisov.  

Zároveň prosím spoluobčanov, aby sa v danej veci zdržali 

akýchkoľvek nevhodných komentárov a rozhodnutí.   

Ďakujem.    

Starosta  

Ing. Igor Németh 

 

Niečo pre ženy v našej obci 
Po viacerých podnetoch od Vás milé naše spoluob-

čianky v našej obci vzniká klub, ktorý má cieľ 

združiť ženy všetkých vekových kategórií. Čin-

nosť klubu by sme chceli orientovať viacerými 

smermi, samozrejme mnohé bude závisieť od oča-
kávaní a požiadaviek členiek klubu. Námety sú na 

spoločné cvičenie žien, návštevy kultúrnych podu-

jatí, organizovanie prednášok, kurzov a tiež by 

sme samozrejme chceli niektorými aktivitami pre-

zentovať aj u ostatných obyvateľov obce.  

Prvou akciou, ktorú pre Vás naplánoval prípravný 

výbor, by bolo „štrúdľovanie“ ‒ tu by sme chceli 

spolu skúsiť výrobu pravej ťahanej štrúdle, samo-

zrejme môžeme vyskúšať aj Vaše tradičné recepty 

na vaľkané štrúdle. Dúfame, že sa nám štrúdle vy-

daria a budeme ich môcť ponúknuť našim spolu-

občanom v improvizovanej kaviarničke v kultúr-
nom dome. 

 

Záujemkyne o činnosť v klube radi privítame 

30. decembra 2018 o 14.30 h 

v kultúrnom dome. 

http://www.abraham.sk/
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Obec Abrahám a kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve 

 pozýva  deti aj dospelých  do kultúrneho domu v Abraháme 

na  turnaj 

V ŽOLÍKU A ČLOVEČE NEHNEVAJ SA 
v nedeľu 30. decembra 2018 o 1530 h 

Občerstvenie: čaj, varené víno, punč, topeničky. 

Môžete si priniesť rôzne vlastné stolové hry.    Najlepší hráči budú odmenení. 

Návrh na vianočné darčeky: 

Nepriateľovi odpustenie. 

Súperovi toleranciu. 

Priateľovi tvoje srdce. 

Zákazníkovi službu. 

Všetkým vľúdnosť. 

Každému dieťaťu dobrý príklad. 

Sebe rešpekt. 

Oren Arnold 

 

 

Redakcia Abrahámskych novín ďakuje všetkým občanom, 

ktorí svojou priazňou prejavili v roku 2018 svoj záujem 

o dianie v obci. 

Noviny tvoríme s Vami a pre Vás. Veríme, že nás podporíte 

aj v budúcom roku 2019. 

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia v novom 

roku Vám želajú 

Vaše Abrahámske noviny. 

 

 

              Šťastné a pokojné Vianoce, 

 veľa zdravia, lásky, úsmevu, porozumenia  

a splnenie túžob a očakávaní v novom roku 

praje 

                                 vedenie P-OD Abrahám 
 

Sviatky bez duchovnej náplne sú len maratónom jedla a 

konzumu. Treba si nájsť čas na dobrú knihu, na mod-

litbu a na prehĺbenie svojej viery. Je to čas, aby sme sa 

podelili o svoju radosť s chorými, trpiacimi a opuste-

nými. Duchovné sviatky sú ako svetlé majáky nášho det-

stva až po naše dni. 

Anton Srholec 

 

Poľnohospodársko-obchodné 

družstvo Abrahám 

prevádzka vinná pivnica 

925 45  Abrahám 220 

 

Predajné dni pred  

vianočnými a novoročnými  

sviatkami 

Š T V R T O K – 20. 12. 2018 

9.00 – 15.30 h 

P I A T O K – 21. 12. 2018 

9.00 – 17.00 h 

P I A T O K  – 28. 12. 2018  

9.00 – 15.00 h 

 

http://www.abraham.sk/
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