
 

Začína sa leto, čas dovoleniek. Všetci dúfame, že aspoň na 

chvíľu ujdeme z kolotoča každodennosti niekam, kde to 

bude „iné“. Kde môžeme starosti hodiť za hlavu a žiť 

v inom režime. Stalo sa vám už však, že ste sa vrátili 

z dovolenky a vôbec ste sa necítili oddýchnutí? Niekedy to 

nepotrvá ani niekoľko dní a už ste v takom stave, že by to 

hneď chcelo ďalšiu dovolenku. 

Býva to preto, lebo dovolenku berieme ako „voľno od 

všetkých starostí“. Chvíľu, keď nemusíme nič riešiť. Čas, 

keď máme v hlave namiesto obvyklých starostí jednodu-

cho prázdno. A keď sa z takéhoto času „prázdna“ vrátime, 

starosti sa jednoducho nasťahujú na staré miesto. 

Pozývam Vás teda využiť čas letnej dovolenky nie ako čas 

prázdna, ale ako čas „plnosti“. Nezaplňte sa ďalšími staro-

sťami. Ale zaplňte si srdce tým, čo máte radi, ale čo ne-

ustále odkladáte pre povinnosti. Ak radi čítate, tak si týž-

deň čítajte. Ak sa radi prechádzate, choďte na týždeň do 

prírody. Vyrazte si postretať ľudí, ktorí sú pre Vás inšpirá-

ciou, ale pre denné povinnosti ste si už veľmi dlho nenašli 

čas ich navštíviť. Choďte na púť a stretnite sa s Bohom, 

ktorý prináša pravý Pokoj. Nech Vaša dovolenka nie je len 

útekom do prázdnoty, ale časom, keď na nejaký čas odlo-

žíte každodenné starosti, aby ste sa mohli venovať tomu, 

čo Vám oživuje srdce. 

A ktovie, možno, keď v čase dovolenky spoznáte, čo Vám 

oživuje srdce, nájdete si na to potom čas aj uprostred kaž-

dodennosti. 

d.p. Ondrej Chrvala 

 

 

 

 

 

 

Hoc v krásnom dome žiješ 

Svetloslav Veigl 

Hoc v krásnom dome žiješ  

a v módnych šatách chodíš, 

z pohárov skvostných piješ, 

máš mramorové schody, 

keď nezrieš krásu duše, 

čo Bohu podobá sa, 

tvoj život plytko kluše, 

bo nevieš, čo je krása. 
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Redakcia Abrahámskych novín želá všetkým čitate-

ľom, aby im letné horúce slniečko  okrem únavy 

z tepla dodalo veľa energie do ďalších dní, krásne  

letné večery v kruhu rodiny a priateľov, aby ste na 

dovolenkových cestách našli odpočinok pre telo 

i ducha.  

Pamätajte, slovo dovolenka je odvodené od slova 

dovoliť si. Dovoľte si preto nič neriešiť, len oddy-

chovať a užívať si, ako sa vám páči. 
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ABRAHÁM 

Zo zasadnutia 23. 4. 2019  

Zapisovateľ: Zita Hričová, Overovatelia: 

Milan Janík, Vladimír Jucha, Návrhová 

komisia: predseda Ing. Jana Takáčová, Mgr. 

Jana Hanuliaková 

 Priebeh zasadnutia 

Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal 

všetkých prítomných a oznámil, že na 

začiatku zasadnutia sú prítomní 4 poslanci  

a zasadnutie je uznášaniaschopné. 

Kontrola plnenia uznesenia  

Na poslednom zasadnutí OZ sa riešil 

problém neprimerane rýchlej jazdy osobný-

mi automobilmi po Pánskej ceste. Občania 

boli vyzvaní na ohľaduplnosť obecným roz-

hlasom i na stránke obce. Obyvatelia, ktorí 

nebudú rešpektovať toto upozornenie, budú 

upozornení menovite listom odstarostu 

obce.  

Vzdanie sa mandátu poslanca OZ. 
Starosta oboznámil prítomných poslancov o 

vzdaní sa mandátu poslanca Mgr. Radovana 

Fodora, ktorý sa vzdal písomne podľa par. 

25, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z.n.p. dňa 20. 2. 2019.  

Starosta obce Ing. Igor Németh, zároveň 

odvolal doterajšieho zástupcu starostu Mgr. 

Radovana Fodora . 

Starosta obce vyzval nastupujúceho poslan-

ca Mareka Matloňa k zloženiu zákonom 

predpísaného sľubu v súlade s par. 26 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p. Zároveň mu odovzdal osvedčenie 

poslanca OZ. 

Starosta menoval nového zástupcu starostu 

obce Ing. Janu Takáčovú. 

Starosta menoval nového sobášiaceho Ing. 

Janu Takáčovú. 

Technik CO p. Kovács informoval o čin-

nosti krízového štábu obce Abrahám a CO: 

Starosta obce menoval nových členov štábu. 

Predseda krízového štábu Ing. Igor Németh.  

Prerokovanie a schválenie čerpania roz-

počtu za rok 2018 
Materiály o čerpaní rozpočtu obce za rok 

2018 boli zaslané poslancom a predsedníčke 

finančnej komisie dňa 17. 1. 2018 aj s vy-

svetlivkami čerpania jednotlivých položiek. 

Závery zo zasadnutia finančnej komisie o 

čerpaní rozpočtu za rok 2018 neboli na OcÚ 

ani na zasadnutie OZ predložené. Hlaso-

vanie za: 4 poslanci, proti 1 poslanec 

Prerokovanie a schválenie záverečného 

účtu obce za rok 2018 

Návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 

1. 4. 2019 a následne zaslaný poslancom 

OZ. Poslanci OZ prerokovali záverečný 

účet obce bez výhrad, tvorbu rezervného 

fondu vo výške 61 157 € a stanovisko 

hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

obce za rok 2018. Hlasovanie: za 5 po-

slancov 

Prerokovanie a schválenie čerpania roz-

počtu obce za 1. Q 2019 

Z dôvodu neprítomnosti predsedníčky finan-

čnej komisie Jany Banášovej záznam zo 

zasadnutia finančnej komisie o čerpaní roz-

počtu, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 4. 2019, 

prečítala Mgr. Jana Hanuliaková, ktorej bol 

záznam doručený. Hlasovanie: za 5 poslan-

cov.  

Vzhľadom na prečerpanie niektorých polo-

žiek a čerpanie mimorozpočtových položiek 

v 1. Q 2019 poslanci uložili kontrolórke 

obce preveriť opodstatnenosť čerpania a vy-

jadrenie k čerpaniu mimorozpočtových po-

ložiek. Hlasovanie: za 5 poslancov. Zároveň 

poverili kontrolórku kontrolou zverejňo-

vania zmlúv obce v zmysle zákona 

211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov 

Hlasovanie: za 5 poslancov 

Prerokovanie návrhu VZN o znižovaní 

spotreby vybraných druhov jednorazových 

obalov na území obce a v zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Poslanci 

rozhodli, že materiál navrhovaného VZN je 

potrebné doplniť, zapojiť do separovania aj 

organizácie dotované obcou pri poriadaní 

kultúrnospoločenských akcií. VZN sa bude 

prerokúvať na ďalšom zasadnutí OZ po 

doplnení pracovného materiálu. 

Starosta informoval poslancov o pripra-

vovaných a rozpracovaných projektoch 

Rozšírenie kanalizácie v obci – úspešný 

projekt z Ministerstva životného prostredia 

vo výške 950 000 €, prebieha kontrola ve-

rejného obstarávania na VÚC – sekcia IROP 

Trnava. Budú dopracované aj projekty na 

doplnenie chýbajúcej kanalizácie na Hviez-

doslavovej ulici a k Školskej bytovke.  

Z environmentálneho fondu je úspešný pro-

jekt na kompostéry vo výške 23 000 €, tiež 

prebieha verejné obstarávanie.  

Na Úrad vlády bol podaný projekt na nové 

detské ihrisko vo výške 12 000 €.  

Na Environmentálny fond bol podaný pro-

jekt na zateplenie kultúrneho domu vo výš-

ke 112 000 €, pri úspešnosti projektu bude 

spoluúčasť vo výške 5 %. 

Poslanec Milan Janík sa ospravedlnil a 

odišiel.  

Rôzne 

Žiadosť p. Ivana Tomana o poskytnutie 

jednorazového finančného príspevku. 

Hlasovanie: proti 4 poslanci 

Žiadosť Ing. Jozefa Áča o finančný prí-

spevok na stretnutie rodákov narodených 

roku 1949 vo výške 2000 € a žiadosť o 

bezplatný prenájom kultúrneho domu na 

tento účel. Hlasovanie za finančný prí-

spevok: proti 4 poslanci. Hlasovanie za 

bezplatný prenájom KD na tento účel: za 3 

poslanci, proti 1 poslanec.  

Žiadosť MO MS o zvýšenie dotácie na rok 

2019. Poslanci navrhli zvýšenie o 150 €. 

Hlasovanie: za 4 poslanci 

Žiadosť Klubu žien Abrahám o finančný 

príspevok na činnosť vo výške 300 €. 

Hlasovanie za 4 poslanci.  

Žiadosť Občianskeho združenia Aquila o 

finančný príspevok na rok 2019 vo výške 

200 €. Poslanci OZ súhlasia s príspevkom, 

ktorý bude využitý na výsadbu verejnej 

zelene. Hlasovanie: za 4 poslanci.  

Žiadosť Materskej školy v Abraháme o 

zabezpečenie opravy dlažby na schodoch 

terasy. Poslanci zvážili, že opravu dlažby 

treba vykonať, najlepšie cez prázdniny. 

Hlasovanie: za 4 poslanci. 

Interpelácie  

P. Dobiš Dušan poukázal na nevhodné spa-

ľovanie odpadu niektorými občanmi a na-

vrhol, či by nebolo možné dať do každej 

domácnosti do prenájmu viacero odpado-

vých nádob na separovanie odpadov. Táto 

možnosť bola zamietnutá, pretože by sa 

zvýšili náklady na odvoz odpadov, čo by sa 

následne premietlo do poplatkov za odvoz 

komunálneho odpadu.  

Starosta obce navrhol za predsedu športovej 

komisie poslanca Mareka Matloňa. Hlaso-

vanie: za 4 poslanci. Do ďalšieho zasadnutia 

predseda komisie oznámi ďalších členov 

komisie. 

Za predsedu komisie stavebnej a projekto-

vej pre stavebné investície obce bol na-

vrhnutý poslanec Marek Matloň. Hlaso-

vanie: za 4 poslanci. Do ďalšieho zasadnutia 

predseda komisie oznámi ďalších členov 

komisie. Zároveň je potrebné doplniť za od-

stupujúceho poslanca nového člena komisie 

pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. Zabezpečí 

predseda komisie: Ing. Jana Takáčová do 

nasledujúceho zasadnutia OZ.  

Starosta navrhol odvolať členov stavebnej 

komisie z dôvodu odstúpenia predsedu ko-

misie. Hlasovanie: za 4 poslanci. 

Starosta navrhol odvolať členov športovej 

komisie z dôvodu odstúpenia predsedu ko-

misie. Hlasovanie: za 4 poslanci 

Poslankyňa Ing. Jana Takáčová poukázala 

na využívanie verejných parkovísk, hlavne 

pri kostole a kultúrnom dome, majiteľmi áut 

neďalekých domov.  

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková upozornila 

na častý neporiadok v parku pri soche sv. 

Floriána, kde bývajú rozhádzané kamene. 

Bolo by potrebné upozorniť návštevníkov 

parku na dodržiavanie poriadku, poslanci 

tiež navrhli nahradiť kamene iným mate-

riálom. 

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková oznámila, že 

Občianske združenie Obec bez hraníc 

dostalo dotáciu z VÚC vo výške  600 € na 

poriadanie akcie na MDD. 

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa pýtala na 

možnosti obnovenia futbalových družstiev v 

našej obci. Marek Matloň odpovedal, že sa 

obnovuje družstvo dorastu, 

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková navrhla 

umiestniť kontajnery na viaceré miesta v 

obci. Pretože sú skúsenosti z iných obcí, že 

niektorí občania sú nedisciplinovaní a hádžu 

odpady aj mimo, nebolo by to vhodné rie-

šenie. 

 Poslankyňa Mgr. Hanuliaková navrhla, aby 

sa pri predajni COOP Jednota po opravách 

verejného vodovodu vysadili nejaké strom-

čeky alebo kríky na verejné priestranstvo. 

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková navrhla, aby 

sa pre lepšiu informovanosť o zbernom dvo-

re a separácii odpadov rozniesli do domác-
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ností letáky o otváracích hodinách a zbere 

surovín. 

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková upozornila 

na rozšírené využívanie i niekoľkokrát do 

týždňa športového areálu kynologickým 

klubom a odporučila, aby sa využíval tak, 

ako bolo dohodnuté, 1-krát v týždni. 

Starosta obce predložil návrh na zrušenie 

finančnej komisie, pretože do zasadnutia 

OZ nepredložila záznamy zo zasadnutí. 

Hlasovanie: proti 4 poslanci. O činnosti 

finančnej komisie sa bude rokovať za prí-

tomnosti predsedníčky komisie p. Baná-

šovej. 

Starosta obce informoval o uznesení OZ 

v Malej Mači, ktoré schválilo príspevok pre 

DHZ na činnosť DHZ Abrahám v Malej 

Mači na rok 2019 0,50 € na obyvateľa. 

Starosta obce informoval o požiadavke ria-

diteľky MŠ v Abraháme, ktorá bola predlo-

žená na Rade MŠ na preplácanie nadča-

sových hodín. Táto požiadavka bola odlože-

ná a odporučilo sa realizovať čerpanie nad-

časových hodín. 

Návrh na uznesenie prečítala predsedníčka 

návrhovej komisie Ing. Jana Takáčová. 

Hlasovanie: za 4 poslanci 

Starosta na záver poďakoval poslancom za 

účasť na zasadnutí a zasadnutie poslancov 

obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zo zasadnutia dňa 26. 6.2019  

Zapisovateľ: Alena Debrecká, overovatelia: 

Mgr. Dávid Grosman, Ing. Jana Takáčová, 

návrhová komisia: predseda Milan Janík, 

Marek Matloň, Vladimír Jucha 

Priebeh zasadnutia 

Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal 

všetkých prítomných a oznámil, že na 

začiatku zasadnutia je prítomných 6 poslan-

cov a zasadnutie je uznášaniaschopné. 

Kontrola plnenia uznesenia  

Mgr. Tomovičová ‒ kontrolórka predložila 

správu z kontroly zverejňovania zmlúv ob-

cou, ktorej cieľom bolo zistiť dodržiavanie 

zverejňovania zmlúv Obcou Abrahám v 

zmysle platných predpisov. 

Kontrolné zistenia 
Za kontrolované obdobie 1. 1. 2019 – 14. 5. 

2019 bolo skontrolované zverejňovanie 

zmlúv. 

K termínu kontroly bol na webovom sídle 

obce zistený nasledovný stav zverejňovania 

zmlúv: obec na svojej webovej stránke zve-

rejňuje zmluvy v prehľadnej forme po jed-

notlivých mesiacoch. Tabuľka obsahuje na-

sledovné údaje: dátum zverejnenia, názov 

zmluvy, cenu zmluvy, zmluvné strany. 

Na záver konštatujem, že došlo k oneskore-

nému zverejňovaniu zmlúv v mesiaci apríl 

pri každom zverejnení, čím nebolo dodržané 

ustanovenie § 47a Občianskeho zákonníka.  

Vzhľadom na vyššie uvedené zistenia upo-

zorňujem a odporúčam zverejňovať zmluvy 

bez meškania v deň uzavretia a zároveň pri-

deliť interné číslo každej zmluve, doplniť 

údaje zmluvných strán, pri každej zmluve 

vyplniť údaj/dátum ukončenia zmluvy. 

Chýba kolónka dátum uzavretia zmluvy, 

v kolónke zmluvné strany chýba sídlo a 

IČO. 

Mgr. Tomovičová ‒ kontrolórka predložila 

správy z kontroly čerpania mimorozpočto-

vých položiek rozpočtu za I. Q 2019 

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková navrhla za-

radiť do programu rokovania prerokovanie a 

schválenie smernice o znižovaní spotreby 

vybraných druhov jednorazových plasto-

vých obalov na území obce a v zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

Starosta a poslanci OZ neboli so smernicou 

oboznámení a nesúhlasili s jej zaradením do 

programu rokovania. Uvedenou smernicou 

sa bude OZ zaoberať na nasledujúcom za-

sadnutí OZ. Hlasovanie: za 1 poslanec, proti 

5 poslancov  

Starosta predložil poslancom OZ možnosť 

opravy cesty na Záhumenice, ktorou by sa 

odstránili nerovnosti na ceste a spevnil by 

sa povrch cesty. Oprava by bola v cene 

3500 €. Oprava cesty by bola hradená z re-

zervného fondu. Hlasovanie: za 5 poslan-

cov, zdržal sa: 1 poslanec 

Prerokovanie a schválenie úpravy roz-

počtu na rok 2019 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo použitie 

prostriedkov rezervného fondu na bežné 

výdavky vo výške 35 800 € na odstránenie 

havárie na vodovodnom potrubí pri COOP 

Jednota, prepadnutého parkoviska, na opra-

vu prepadnutej dlažby v parku, odstránenie 

havárie elektroinštalácie v zdravotnom stre-

disku a prepadnutej podlahy v kancelárii 

OcÚ v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zá-

kona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pra-

vidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo použitie 

prostriedkov rezervného fondu na kapitá-

lové výdavky vo výške 4000 € na zakúpenie 

katafalku a opravu cesty Záhumenice vo 

výške 3500 € zmysle ustanovenia § 10 od-

sek. 9, zákona č. 583/2004 Z.z. o roz-

počtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Hlasovanie: za 

5 poslancov, zdržal 1 poslanec 

Prerokovanie a schválenie dohody o zabez-

pečení úloh DHZ Abrahám v obci Malá 

Mača. Hlasovanie: za 6 poslancov 

Prerokovanie a schválenie dohody o zabez-

pečení úloh DHZ Abrahám v obci Hoste. 

Hlasovanie: za 6 poslancov  

Prerokovanie a schválenie platby režijných 

nákladov pre školskú jedáleň. Vedúca ŠJ pri 

MŠ oznámila výšku stravného na jedno 

hlavné jedlo od 1. 9. 2019: MŠ desiata 0,36 

€, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €, spolu 1,45 € 

Stravníci vo veku 6 až 11 rokov 1,15 €, 

stravníci vo veku 11 až 15 rokov 1,23 €, 

dospelí stravníci 1,33 € 

Cudzí stravníci (dôchodcovia) budú hradiť 

finančný limit na potraviny vo výške najvy-

ššej vekovej skupiny žiakov – 1,33 €. K tej-

to sume sa pripočítava suma režijných ná-

kladov vo výške 0,67 €. Každý žiak ZŠ za-

platí režijné náklady vo výške 1 € na me-

siac, čo je 10 € na celý rok. Hlasovanie: za 6 

poslancov 

Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Abrahám 

na II. polrok 2019. 

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková žiadala o 

rozšírenie plánu o úlohu vypracovať pre-

hľad podielových a miestnych daní za ob-

dobie 10 rokov. Hlasovanie: za 6 poslancov 

Rôzne 

Starosta informoval o vypracovaní Plánu 

odpadového hospodárstva obce Abrahám na 

roky 2016 ‒ 2020, ktorý bude po odsúhla-

sení Okresným úradom v Galante zverej-

nený. 

Starosta informoval o vykonaní protipo-

žiarnej kontroly OR HaZZ v materskej ško-

le, kontrola nezistila žiadne nedostatky. 

Starosta informoval o objednávke na vy-

pracovanie projektu rekonštrukcie a moder-

nizácie verejného priestranstva v okolí kos-

tola. 

Starosta informoval o projekte detského 

ihriska, bol schválený štruktúrovaný rozpo-

čet na detské ihrisko, v súčasnosti prebieha 

kontrola. 

Starosta informoval o návrhu zmluvy o die-

lo na spracovanie žiadostí o nenávratný fi-

nančný príspevok, manažment verejného 

obstarávania a implementáciu projektov 

v rámci výziev Miestnej akčnej skupiny 

2014 ‒ 2020 s PROUNION, a.s., Nitra. 

Starosta informoval, že lekársku starostli-

vosť v obci zabezpečuje PREVENTIVA, 

s.r.o., Trnava, konateľ MUDr. Bakič.  

Starosta informoval o kompostéroch o ich 

distribúcii do domácností a evidencii.  

Starosta informoval o dobudovaní učebne ‒ 

dielne v základnej škole a o žiadosti o pre-

platenie nákladov Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR.  

Starosta informoval o úprave priestorov 

a vybudovaní parkovacej plochy okolo 

COOP Jednoty Abrahám, ktoré bude finan-

cované spotrebným družstvom COO Jedno-

ta. 

Interpelácie občanov, organizácií a po-

slancov 

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková vyzvala 

predsedov komisií pri OZ na predloženie 

činnosti komisií na nasledujúcom zasadnutí 

OZ. 

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa informo-

vala o úhrade nedoplatku na nájomnom pre-

dajňa Sovička, pretože sa rekonštrukcia 

priestoru nevykonala, je potrebné dofaktú-

rovať nedoplatok na nájomnom. 

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková informovala 

o komunikácii s p. E. Kollárovou – Kyno-

logický klub v Abraháme o nevyhnutnosti 

dodržiavania dní a podmienok stanovených 

OZ pri poskytnutí prenájmu športového are-

álu. 

Poslanec Mgr. Grosman upovedomil o ter-

míne a organizovaní „Mikuláša“. Po dohode 

s riaditeľstvom MŠ a ZŠ jeden spoločný 

termín. 

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková žiadala o 

doplnenie chýbajúceho člena do komisie 

ochrany verejného záujmu pri výkone funk-

cií verejných funkcionárov a vyzvala pred-

sedu stavebnej komisie, aby oznámil členov 

stavebnej komisie.  

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková žiadala o 

umožnenie Občianskemu združeniu Aquile 
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NARODILI SA: 

Juraj Parák 

rodičia Mgr. Natália a Ing. Peter Parákovci 

Maximilián Mišovič 

rodičia Ing. Lucia a Ing. Tomáš Mišovičovci 

Nikolas Nováčik 

rodičia Jana a Roman Nováčikovci 

Vitajte medzi nami! 

 

 

 

nakladať s poskytnutými finančnými pro-

striedkami podľa potreby ‒ vybavovanie 

prietokov vody.  

Poslankyňa Mgr. Hanuliaková žiadala 

zmenu otváracích hodín v zbernom mieste v 

stredu od 16.00 do18.00 h, pretože v stredu 

je zberné miesto otvorené od 16.00 do 18.00 

h,  je zmena nepotrebná. Otváracie hodiny v 

zbernom mieste sú zverejnené na webovej 

stránke obce. 

Poslankyňa Ing. Takáčová a Mgr. Hanulia-

ková upozornili na nebezpečný úsek cesty 

pri zbernom mieste a prehodnotenie umiest-

nenia zberných kontajnerov v rôznych čas-

tiach obce.  

Návrh na uznesenie prečítal predseda 

návrhovej komisie Milan Janík. 

Starosta na záver poďakoval poslancom za 

účasť na zasadnutí a zasadnutie poslancov 

obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

 

 

MANŽELSTVO UZATVORILI: 

 

 

Martin Parák  

a Dominika Banášová 
 
 

Novomanželom srdečne blahoželáme! 

NAŠI JUBILANTI 

50 rokov 

Beáta Dobišová, Peter Horváth 

Adriana Novosedlíková, 

 

60 rokov 

Edita Bilčíková, Marian Kašša, 

Jozefína Dobišová, Dušan Bilčík, 

Mária Paráková, Kvetoslav Čambál, 

Jitka Čambálová, Vladimír Dudáš, 

Libor Košťál 

 

70 rokov 

Tomáš Šimon,  Zita Šimonová 

Peter Hudcovský, Vladimír Horváth 

Margita Gašparová 

 

    Jubilantom srdečne blahoželáme! 

OPUSTILI NÁS: 

Ladislav Bacigál vo veku 81 rokov  

Jozef Krajčovič vo veku 76 rokov  

Dušan Štefunko vo veku 58 rokov 

Priska Mrvová vo veku 80 rokov 

 Odpočívajte v pokoji!  

Všetko, čo žije po mne v mojom mene 

a v láske, to ma pripomenie... 
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ZO ŽIVOTA MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ  

v II. štvrťroku 2019

Najvýznamnejšou akciou v II. štvrťro-

ku bola výročná členská schôdza MO 

MS, ktorá sa konala dňa 6. 4. 2019 

v kultúrnom dome. Za KR MS sa na 

VČS zúčastnila jej predsedníčka Pa-

edDr. Libuška Klučková a Mgr. Peter 

Kozolka, člen prezídia MS. Svojou 

účasťou nás poctil aj d.p. Ondrej Chr-

vala, poslanci OZ Jana Banášová 

a Mgr. Dávid Grosman a matiční pria-

telia z Cífera a Veľkých Úľan. 

 
MO MS dostal 4 prihlášky za člena 

MO Matice slovenskej v Abraháme, 

stav členskej základne je 105 členov. 

26. 4. sa 10 členov MO MS zúčastni-

lo na 20. ročníku „Kantiléna Karola 

Duchoňa“ v MsKs v Galante – článok 

o podujatí zverejnila predsedníčka 

v online novinách Abrahámčan a na 

matičnej webovej stránke.  

27. 4. sa 7 členiek MO MS zúčastnilo 

na 18. ročníku „Ochutnávky jedál sta-

rých materí v Hoste“, kde vystavovali 

jedlá a reprezentovali našu obec. 

30. 4. sa členovia zúčastnili na akcii 

„Stavanie mája“ pred KD. 

4. 5. sa delegácia MO MS Ladislav 

Buček, Margita Bučeková, Milada 

Ivančíková a Anna Klementová 

zúčastnili na VČS v Cíferi 

5. 5. sa matičiari zúčastnili na sláv-

nostnej bohoslužbe v kostole za pad-

lých občanov našej obce v 1. a 2. sve-

tovej vojne a na kladení vencov k po-

mníku padlých pri kostole. Za MO MS 

kládla veniec predsedníčka Anna Kle-

mentová. 

12. 5. Sa členky MO 

MS zúčastnili na akcii 

„Deň matiek“ v KD. 

15. 5. sa členky MO 

MS zúčastnili na akcii 

„Noc literatúry“ poria-

danej obcou Abrahám. 

21. 5. ‒ 23. 5. sa 14 

členov MO MS zúčast-

nilo na 3-dňovom výle-

te do Vysokých Tatier. 

V online novinách Ab-

rahámčan a na matičnej 

stránke bol zverejnený 

článok predsedníčky 

MS v Abraháme Anny 

Klementovej z tohto 

výletu. 

27. 6. sa uskutočnil 

spoločný výlet členov 

MO MS so žiakmi Zá-

kladnej školy Michala 

Tareka do Košarísk, 

Brezna a na Mohylu 

M.R. Štefánika pri  prí-

ležitosti 100. výročia 

úmrtia M.R. Štefánika. 

Členky MO MS pripravili pre deti pik-

nik  pod Mohylou, kde 

boli pre deti a všetkých 

ostatných   účastníkov 

zájazdu  špekáčiky 

a rôzne domáce pečivo 

z vlastných zdrojov 

matičiarov. Zároveň 

sme dodržali aj pitný 

režim. Výlet mal veľký 

úspech, pod čo sa pod-

písalo nielen pekné po-

časie, ale aj návšteva 

múzea M.R. Štefánika 

v Košariskách a návšte-

va Pamätnej izby S. 

Jurkoviča v Brezne, autora Mohyly 

M.R. Štefánika. 

MO Ms má svoju webovú stránku 

www.maticaslovenskaabraham.sk, kto-

rá je pravidelne aktualizovaná. 

Anna Klementová 

predsedníčka MO MS Abrahám 

MATIČIARI PO ROKU 

OPÄŤ VO VYSOKÝCH 

TATRÁCH 

 

Vysoké Tatry po roku opäť lákali na-

šich matičiarov na strávenie niekoľkých 

dní. A že bolo čo znovu obdivovať, 

o tom niet pochýb. Veď naše veľhory 

nás stále majú čím prekvapiť. 

21. mája 2019 sa v skorých ranných 

hodinách 14 našich matičiarov autobu-

som s pravidelným odchodom o 6,45 h 

do Trnavy vybralo na 3-dňový výlet. 

V Trnave sme nastúpili na rýchlik do 

Štrby, kde sme mali už 2 mesiace vo-

pred zakúpené bezplatné cestovné líst-

ky a miestenky. Cesta ubiehala veľmi 

rýchlo, nálada bola výborná a pekné sl-

nečné počasie tomu ešte napomáhalo. 

Ani sme sa nenazdali a nasledovala za-

stávka Štrba. Tu sme prestúpili posled-

nýkrát a prišla konečná – Štrbské Pleso, 

hotel Trigan. Počasie nám ešte stále 

prialo, aj keď sa o niekoľko hodín ob-

loha zatiahla a prišiel prvý dážď. To 

sme si už užívali wellness, kde nechý-

bali sauny, bazén s vodnými tryskami 

a masáže. 

Spravodlivo unavení sme po osemnás-

tej hodine prišli do jedálne, kde nás ča-

kala večera vo forme švédskych stolov. 

Pochvaľovali sme si všetci, lebo strava 

bola veľmi dobrá a po niekoľkých ho-

dinách vo wellness nám aj dobre vytrá-

vilo. 

Na druhý deň bolo na Štrbskom Plese 

veľmi daždivo, ale ani to nás neodradi-

lo od celodenného výletu. Nastúpili 

sme na tatranskú železnicu do Starého 

Smokovca a hneď za Vyšnými Hágmi 

prestalo pršať, obloha sa vyjasnila a nás 
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zaliali prvé lúče ranného slnka. Počasie 

je v Tatrách naozaj nevyspytateľné, 

o čom sme sa aj presvedčili, pretože nás 

čakal pekný, takmer letný slnečný deň. 

V Tatranskej Lomnici sme nasadli na 

kabínkovú lanovku, ktorá nás vyviezla 

na Skalnaté Pleso. Tu nás privítal krát-

ky dážď, ktorý po pár minútach prestal, 

obloha sa vyjasnila a bol nádherný vý-

hľad na okolie. Náš matičný fotograf 

Marian Vrbovský všetko zdokumento-

val a okrem spomienok nám zostane aj 

množstvo pekných fotografií. 

Po krátkom pobyte na Skalnatom Plese 

sme sa lanovkou vrátili do Tatranskej 

Lomnice, kde je množstvo hotelov, sa-

natórií a rekreačných zariadení, ktoré 

prešli nedávnou rekonštrukciou. Kocha-

li sme sa v krásnej tatranskej prírode 

a plnými dúškami dýchali čistý tatran-

ský vzduch. 

Čakala nás cesta späť na Štrbské Pleso. 

Keď sme vystúpili na konečnej zastáv-

ke, tak sme boli prekvapení nepríjem-

ným počasím. Celý deň tu pršalo a pár 

kilometrov od Štrb-

ského Plesa akoby bol 

iný svet, aj takéto sú 

Vysoké Tatry. 

A prišiel posledný 

deň pobytu. Prebudili 

sme sa do upršaného 

rána, no od prechádz-

ky po Štrbskom Plese 

nás to neodradilo. 

Znovu sa potvrdilo 

pravidlo, že tu musíte 

byť pripravení na 

rýchlu zmenu počasia, 

a tak aj bolo. 

Cesta rýchlikom do Trnavy ubiehala 

rýchlo, netrpezlivo sme čakali, aké po-

časie nás privíta, pretože počas jazdy sa 

vyjasnilo a v Trnave už svietilo krásne 

slniečko. Ale ten vzduch plný smogu 

bol s tým tatranským neporovnateľný.  

Tešili sme sa domov, veď ako sa vraví, 

„všade dobre, ale v našom Abraháme 

najlepšie“. 

Anna Klementová 

MO MS Abrahám 

OCHUTNÁVKA JEDÁL  

V HOSTE 

 

V sobotu 27. 4. 2019 sa uskutočnila vý-

stavka a ochutnávka jedál starých mate-

rí ‒ 18. ročník v obci Hoste. 

V slávnostne prestretom kultúrnom 

dome účastníkov vítal starosta obce 

Ľuboš Karel a usmiate hostesky v bie-

lych blúzkach a červenobielych záster-

kách ochotné ihneď pomôcť, ak by bolo 

treba. 

Miestny odbor Matice slovenskej v Ab-

raháme tak ako po iné roky zabezpečil 

účasť našich členiek na tejto už tradič-

nej akcii. Boli to Margita Bučeková, 

Milada Ivančíková, Terézia Vrbovská, 

Magdaléna Čambálová, Anna Klemen-

tová, ktoré vystavovali zabíjačkové 

špeciality, makovú a tvarohovú štrúdľu, 

domáci chlieb, slané trojuholníky, me-

dové rezy a „šamróny“. Za zakladajú-

cich členov tejto dlhoročnej akcie bol 

pozvaný Bohumil Čambál, ktorý vysta-

voval starodávne jedlo kalkýš. Ing. Jana 

Takáčová a Emília Ležovičová členky 

MO MS reprezentovali na výstave Klub 

žien Abrahám a priniesli fašírky a kal-

kýš. 

Tak ako po iné roky sa na výstavke 

a ochutnávke jedál zúčastnilo 8 obcí, 

a to Veľký Grob, Pavlice, Pusté Úľany, 

Abrahám, Majcichov, Opoj, Vlčkovce 

a domáca obec Hoste. 

V kultúrnom programe vystúpil spe-

vácky zbor Úľančanka pod vedením 

Zdenky Mullerovej. 

Putovnú varechu prevzala obec Pusté 

Úľany, ktorá bude v budúcom roku or-

ganizovať už 19. ročník tejto akcie. 

Anna Klementová 

MO MS Abrahám 

 

POĎAKOVANIE MUDr. FRANTIŠKOVI KOVALÍKOVI 

Sú viaceré hodnoty v živote človeka, 

ktoré si vážime veľmi vysoko, zoradiť 

ich do akéhosi poradia dôležitosti ne-

bude jednoduché a bude sa toto poradie 

vo vekových skupinách obyvateľstva 

veľmi líšiť. Iné to bude vo vekovej 

skupine obyvateľov do dvadsať rokov, 

iné vo vekovej skupine tridsaťročných 

či štyridsaťročných, prípadne starších. 

Aj z tohto dôvodu je potrebné hľadať 

hodnoty univerzálne, ktoré budú rovna-

ko dôležité pre všetky vekové skupiny 

obyvateľov mladšie alebo 

staršie. K takýmto hodno-

tám určite patrí jedna, 

ktorá je základná pre 

všetkých, a to zdravie. 

Roku 2004 ukončila svoju 

činnosť v Abraháme vše-

obecná lekárka doktorka 

Barteková a na túto uvoľ-

nenú pozíciu nastúpil po 

podpise zmluvy o prenáj-

me ambulancie na obec-

nom úrade roku 2004 všeobecný lekár 

doktor František Kovalík. Bolo potreb-

nú urobiť menšie či väčšie úpravy prie-

storov ambulancie, vymaľovať ich , na-

inštalovať ústredné kúrenie, podlahy 

a ďalšie práce, a to tak, aby ani deň ne-

bola obec bez lekára. Ambulancia je 

v majetku obce. Ambulančné hodiny 

pre obec Abrahám sa dohodli tak, aby 

boli rovnomerne rozdelené pre našu 

obec aj pre Pusté Úľany, pretože lekár 

mal ordináciu v oboch obciach. 

V Abraháme ordinoval v pondelok do-

poludnia, popoludní v pustých Úľa-

noch, v utorok v Abraháme celý deň a 

vo štvrtok celý deň. Iste všetci obyvate-

lia, ale najmä pacienti MUDr. Kovalíka 

vedia, že svoju činnosť všeobecného 

lekára v našej obci ukončil 30. apríla 

v tomto roku, teda po 15 rokoch a odi-

šiel do zaslúženého dôchodku. V mene 

svojom, ale najmä v mene pacientov 

z našej obce chcem doktorovi Františ-

kovi Kovalíkovi poďakovať za všetko, 

čo urobil pre našich obyvateľov z radov 

pacientov pre navrátenie zdravia. 

V ďalších rokoch života mu za všet-

kých pacientov želám najmä zdravie, 

ktoré sa on počas svojho dlhoročného 

pôsobenia v našej obci snažil prinavra-

cať obyvateľom našej obce ‒ svojim 

pacientom. Ďakujeme.  

M. Vrbovský  
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ČO SA UDIALO V MATERSKEJ ŠKOLE 

Ako ten čas rýchlo letí! Prišlo leto a s ním aj vytúžené 

prázdniny a dovolenky. Všetci sa už veľmi tešíme na od-

dych a krásne letné prázdniny. Nás sa to však ešte netýka, 

pretože naša materská škola bude otvorená ešte dva júlové 

týždne. Dúfam, že s deťmi, ktoré ju budú v tomto čase na-

vštevovať, prežijeme ešte pár pekných dní. 

Teraz by som Vám chcela spomenúť pár mimoriadnych dní, 

ktoré sa uskutočnili v našej MŠ od apríla. 

Pred zápisom dňa 2. apríla 2019 sme boli na návšteve 

u prvákov v ZŠ, aby sa deti zoznámili s tým, čo ich čaká. 

Škola sa im veľmi páčila a veríme, že im prinesie veľa úspe-

chov a radosti. 

Dňa 4. apríla 2019 sme navštívili aj miestnu knižnicu, kde 

sa im veľmi páčilo, a preto dúfame, že ju budú často navšte-

vovať. 

Naši predškoláci absolvovali zápis detí do ZŠ 9. apríla 

2019, kde sa preukázali svojimi vedomosťami. 

Hudobnovýchovný koncert „JA SOM DOBRÝ REMESEL-

NÍK“ sa uskutočnil 16. apríla 2019. Bol to predovšetkým 

program, ktorý zachytával podobu starých čias. Počas kon-

certu mali možnosť nielen spoznať našu minulosť, ale sa zá-

roveň oboznámiť aj s hudobnými nástrojmi, ich výrobou 

a s ľudovou piesňou. Cez obraz jarmoku sme vnikli do tajov 

rôznych remesiel, ako je drotárstvo, vinohradníctvo, mlynár-

stvo, hrnčiarstvo, ba aj výroba zvoncov. Atmosféru jarmoku 

dotvárali aj regrútske, zbojnícke a pastierske piesne. 

V každoročnom zhone pod tlakom povinností si často ani 

neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné 

a zrazu tu bol mesiac máj, v ktorom oslavujeme Deň matiek. 

Dňa 12. mája 2019 sa v kultúrnom dome Abrahám uskutoč-

nilo slávnostné podujatie pre všetky mamy, ktoré sa s láskou 

starajú o svoje deti. Tohto roku sme vystupovali trochu ne-

tradične pod názvom CIRKUS, kde sa deti neučili básničky, 

ani pesničky, ale o to viac trénovali a ukázali svoju šikov-

nosť a odvahu. Úsmev a potlesk v sále nám hovoril, že sa 

nám podarilo potešiť ich srdiečka. 

V máji sme absolvovali s veľkáčmi „plavecký výcvik“ 

v Senci. Deti sa naučili nebáť vody, smelo skákať, nehybne 

splývať aj sa držať nad hladinou. Skúšali sa ponárať a hrali 

sa na potápačov. Za odvahu a veľkú snahu boli odmenení 

medailami a malou sladkosťou. 

V posledný májový deň sme v škôlke privítali všetkých ma-

lých i veľkých priateľov, aby sme spolu oslávili Deň detí. 

Téma bola „Divočina“ a deti sa skutočne mohli vyblázniť do 

vôle. Spoločnú desiatu s rodičmi sme zrealizovali vonku na 

školskom dvore. A potom sa začali pohybové hry v sku-

pinách. Deti absolvovali pripravené úlohy, do ktorých sa za-

pájali aj rodičia. Na jednotlivých stanoviskách nás sprevá-

dzali rôzne exotické zvieratá. Po zvládnutých úlohách si 

všetci pochutnali na opekaných špekáčikoch a koláčikoch. 

Prežili sme ďalší prekrásny deň s rodičmi i starými rodičmi.  

V mesiaci jún nás navštívil ujo policajt, ktorý si preveril ve-

domosti detí o cestnej premávke, dopravných značkách 

i dopravných prostriedkoch formou otázok. Po teoretickej 

časti prešli na praktickú, kde si preverili zručnosti 

v zvládnutí kolobežky, bicykla i trojkolky po dopravnej ces-

tičke, kde správne reagovali na dopravné značky i svetelnú 

signalizáciu. Na základe spokojnosti uja policajta deti získali 

za svoje vedomosti vodičské preukazy, ktoré im urobili veľ-

kú radosť.  
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Dňa 14. júna sme opäť na našom dvore privítali rodičov, 

a pohostili ich pri spoločných raňajkách. Po nich sme spolu 

nasadli na autobus, pretože nás čakal výlet. Navštívili sme 

farmu v Pustých Úľanoch, a to bola posledná spoločná ak-

cia, ktorú sme uskutočnili spolu s rodičmi. Mohli sme nielen 

vidieť, ale aj nakŕmiť a učesať mnohé domáce zvieratá, po-

voziť sa na koníkovi i na lodičke, aj spolu pomaškrtiť. Poča-

sie i nálada bola skvelá, preto všetci zúčastnení skonštatova-

li, že nám tam bolo spolu krásne. 

Dňa 28. júna 2019 sa uskutočnila „Maturita predškolákov“, 

pre deti, ktoré po prázdninách nastupujú do prvej triedy na 

ZŠ. Prešli maturitou, kde plnili rôzne úlohy z matematiky, 

z jazykovej i rozumovej výchovy a ukázali aj svoju zručnosť 

pri práci. Môžem povedať, že boli skvelé a zrelé na nástup 

do prvej triedy.  

A tak pomaly nastáva čas, keď sa dvere materskej školy pre 

budúcich prváčikov zatvárajú. Je to chvíľa, keď sú časy 

strávené v MŠ nenávratne preč a s nimi i bezstarostné chvíle 

plné hier a zábavy. Želáme im radosť z učenia a veľa krás-

nych chvíľ v novej škole. 

Na záver by som chcela v mene celého kolektívu poďako-

vať všetkým, ktorí sa podieľali akokoľvek spôsobom na toh-

toročných akciách a týmto im prajem krásne prežitie dovo-

lenky a veľa zdaru. 

Katarína Ostrožanská 

učiteľka MŠ Abrahám 

 

Z OSOBNÝCH SPOMIENOK MICHALA KRIVOSUDSKÉHO  

NA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 

Syn Michala Krivosudského (1889 ‒ 

1961) Augustín Krivosudský spomína 

na zažitky svojho otca z 1. svetovej 

vojny a stretnutia s Milanom Rasti-

slavom Štefánikom. 

Otec sa narodil 12. 9. 1889 a roku 1914 

narukoval do 1. svetovej vojny. Počas 

vojny veľa vytrpel v boji za Rakúsko-

Uhorsko, neskôr v zajatí v Taliansku a s 

podlomeným zdravím sa vrátil domov. 

Počas vojny sa M.R. Štefánik ako fran-

cúzsky generál snažil o založenie česko-

slovenských légií. Zjednocoval rozštie-

penú armádu, ktorá sa vracala z východu 

od Vladivostoku z bojov. Význam čes-

koslovenských légií mal byť hlavne 

v obrane novovzniknutého štátu ČSR. 

Koncom 1. svetovej vojny padol otec do 

zajatia do Talianska Tam pobudol v légii 

1 rok. Bola tam veľmi zlá situácia, ľudia 

zomierali od hladu. M.R. Štefánik ako 

minister vojny navštívil v Taliansku jed-

notlivé lágre. Praktizoval to tak, že si dal 

nastúpiť celú vojenskú jednotku, po-

stupne vyvolával 

jednotlivých voja-

kov a infor-moval 

sa, odkiaľ pochádza-

jú, čím sa zaoberajú, 

akú majú rodinu. 

Každý osobitne sa 

musel vyjadriť, či 

chce dobrovoľne 

vstúpiť do českoslo-

venskej légie.  

V krátkom čase boli 

títo jednotlivci pre-

pustení do civilu. 

Dovtedy zajatci ne-

mali iskierku náde-

je, že sa zo zajatia 

vyslobodia. Toto spomínané stretnutie so 

Štefánikom sa odohralo 2. mája 1919. 

Tým ich vlastne vyslobodil zo zajatia. 

Obrovským prekvapením bolo, že o 2 

dni, 4. mája 1919 M.R. Štefánik zahynul 

pri leteckom nešťastí. Medzi vojakmi 

zavládol obrovský smútok, lebo Štefáni-

ka tesne predtým spoznali ako človeka 

skromného, obetavého a priateľského. 

Augustín Krivosudský 

Foto vľavo: Michal Krivosudský ako 

legionár  

 

 

Gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik  

(* 21. júl 1880 Košariská – † 4. máj 

1919 Ivanka pri Dunaji) bol slovenský 

astronóm, fotograf, vojenský letec, bri-

gádny generál ozbrojených síl Francúz-

ska, diplomat a politik. Mal najväčšiu 

zásluhu na formovaní česko-slovenského 

zahraničného odboja počas prvej sveto-

vej vojny. Zohral dôležitú úlohu pri or-

ganizovaní česko-slovenských légií a 

sprostredkovaní kontaktov s francúz-

skymi štátnymi funkcionármi. Spolu 

s Tomášom Garrigueom Masarykom 

a Edvardom Benešom bol kľúčovou 

osobou pri založení ČSR. Štefánik bol 

podpredsedom Československej národ-

nej rady, ministrom vojny v Dočasnej 

vláde československej a následne aj v 

novovzniknutej ČSR.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Brig%C3%A1dny_gener%C3%A1l
https://sk.wikipedia.org/wiki/Doktor_filozofie
https://sk.wikipedia.org/wiki/21._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/1880
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1arisk%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/4._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/1919
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivanka_pri_Dunaji
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Astron%C3%B3m
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pilot
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tretia_franc%C3%BAzska_republika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tretia_franc%C3%BAzska_republika
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-slovensk%C3%A9_l%C3%A9gie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_%C4%8Desko-slovensk%C3%A1_republika
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%A1_rada
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%A1_rada
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Do%C4%8Dasn%C3%A1_vl%C3%A1da_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Do%C4%8Dasn%C3%A1_vl%C3%A1da_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1&action=edit&redlink=1
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA MICHALA TAREKA V ABRAHÁM

 

DEŇ UČITEĽOV 

8. marec – Deň učiteľov je 

už tradične spojený  s učiteľ-

ským povolaním, ktoré patrí 

medzi vznešené poslania. Nie 

každý dokáže s láskou a za-

nietením dennodenne zapa-

ľovať v detských srdciach is-

kru, ktorá podnecuje túžbu 

po poznaní a porozumení 

sveta. Učiť deti chápať záko-

ny prírody i ľudského spolo-

čenstva, rozlišovať dobro  

a zlo, pestovať schopnosť 

vnímať a tvoriť krásu i har-

móniu je nielen užitočné, ale 

i krásne. Toto všetko si vy-

žaduje plnú sústredenosť  

a nemožno to vykonávať bez 

oddanosti učiteľskému povo-

laniu.                           

Aj naši pedagógovia si pri 

tejto príležitosti prevzali 

z rúk žiakov skromný dar. 

Touto formou im prejavili 

poďakovanie a svoju úctu za 

všetku obetavú prácu. Žiaci 

pri svojom obdarúvaní neza-

budli ani na pani vychováva-

teľky, ktoré sa tiež každo-

denne venujú žiakom.  

Mgr. L. Krčmáreková 

                                                                

 

VÝCHOVNÝ KONCERT 

Ja som dobrý remeselník

 
16. apríla zavítal medzi nás 

známy muzikant pán Peter Hl-

bocký so svojím ľudovo-výchov-

ným koncertom.  

Ja som dobrý remeselník je 

program, ktorý sa snaží zachytiť 

podobu zašlých čias. Cez obraz 

jarmoku sme vnikli do tajov rôz-

nych remesiel, ako je drotárstvo, 

hrnčiarstvo, pekárstvo, mlynár-

stvo, výroba ľudových hudob-

ných nástrojov a ich spojenie s 

ľudovou piesňou, ktorá bola sú-

časťou života našich predkov. 

Atmosféru jarmoku dotvárali aj 

regrútske, zbojnícke a pastierske 

piesne.                      

V programe sa deti stretli s ľudo-

vými nástrojmi, ako sú fujara, 

drumbľa, píšťalka, gajdy, heli-

gónka, husle, minera, ale aj iné. 

Praktické ukážky hry na týchto 

nástrojoch boli pre deti veľkým 

zážitkom, pretože sa líšia od tých 

súčasných. Predstavenie bolo do-

pĺňané ľudovými piesňami, há-

dankami, prísloviami i porekad-

lami. Koncert pána Hlbockého sa 

veľmi páčil nielen deťom, ale aj 

nám učiteľom a spoločne sa teší-

me na ďalšie stretnutie s ním. 

          Mgr. L. Krčmáreková 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

Aj tento rok sme pre žiakov I. a II. stupňa zor-

ganizovali plavecký výcvik v SWIM ARÉNE 

SENEC. Výcvik prebiehal pod vedením profe-

sionálnych trénerov. Tak ako v minulých rokoch 

aj tento rok žiaci absolvovali plavecký výcvik  

s nadšením a radosťou. ZRPŠ nám každoročne 

pomáha v znižovaní finančných nákladov rodi-

čov. V mene žiakov i rodičov ďakujeme ZRPŠ 

za  ústretovosť, podporu a pomoc. 

Plavecký výcvik prebiehal  24. 4. – 26. 4., 30. 4. 

a 3. 5. 2019. Zúčastnilo sa na ňom 36 žiakov, 

ktorí boli poučení o bezpečnosti a správaní sa 

počas kurzu. Každý žiak doložil k výcviku po-

tvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. 

Plávanie je základný prostriedok všestranného 

rozvoja človeka a je jeden z prostriedkov vý-

chovy a vzdelávania. Viacerí zaraďujú plávanie 

medzi najvhodnejšie pohybové činnosti, v sys-

téme telesnej výchovy má rovnocenné postave-

nie s ostatnými druhmi športu. Cieľom plavec-

kého výcviku bolo zvýšiť telesnú a pohybovú 

zdatnosť žiakov, pestovať zdravý životný štýl, 

prispievať k harmonickému rozvoju osobnosti, 

rozvíjať kondičné a koordinačné pohybové 

schopnosti, vedieť preplávať technicky správne 

minimálne 50 metrov aspoň jedným  plaveckým 

spôsobom a vedieť základnú techniku plavec-

kých spôsobov. 

Mgr. E. Košková 

 

DEŇ ZEME 

Deň Zeme tradične 24. apríla.  Zamerali sme sa na rôznorodé aktivity ochrany a tvorby 

životného prostredia 

Na školskom dvore sme doplnili vyvýšené záhony novou zeminou a vysiali rôzne dru-

hy zeleniny a kvetov. Každá trieda sa stará o svoj vyvýšený záhon a teší sa z pestova-

teľských úspechov. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka vyrábali izby pre hmyz, založili 

pokusy s fazuľou, skrášlili školský dvor polievaním kvetov a upratovaním. 

Tematiku ochrany životného prostredia 

sme stvárnili aj formou pekných detských 

kresieb a koláží. Starší žiaci sledovali film 

s kvízovými otázkami. Deviataci sa veno-

vali téme v anglickom jazyku Earth Day. 

Spolu s opakovaním formy triedenia odpa-

du v škole sme urobili správnu vec pre tr-

valo udržateľný rozvoj. 

Mgr. I. Zelmanová 
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DEŇ NARCISOV 2019 

 Zapojením  sa  do  celoslovenskej  zbierky  

na podporu boja proti rakovine s názvom Deň 

narcisov sa podarilo žiakom našej školy a 

obyvateľom obce Abrahám vyzbierať sumu 

301,30 €. 

 

Ďakujeme Vám za pomoc a podporu! 

 

TÝŽDEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI  

 PREDAJNÉ TRHY 

„Čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel.“ 

Finančná gramotnosť je v súčasnosti veľmi dôležitá. Cieľom je propa-

govať, ukázať možnosti a cesty, ktorými sa môžu deti ešte viac zdoko-

naliť, ale aj úspešne rozvíjať v tejto oblasti. Počas celého týždňa žiaci 

prvého aj druhého stupňa rozvíjali svoje zručnosti, vedomosti 

a skúsenosti s peniazmi pomocou rôznych aktivít. Svoju šikovnosť 

a postreh precvičovali počítaním bankoviek a mincí, nakupovaním 

a rôznymi  interaktívnymi cvičeniami.  Vyvrcholením tohto týždňa boli 

predajné trhy, ktoré sa uskutočnili 5. apríla. Deti sa do akcie zapojili  

s radosťou a veľkou chuťou. Vedia, že finančný zárobok ostáva každej 

triede a tá ich bude môcť použiť podľa svojho vlastného uváženia.  

Atmosféra na tohtoročných trhoch bola veľmi priateľská a uvoľnená. 

Triedy predávali rôzne ozdoby, pletené hračky, koláčiky a dekorácie. 

Chodbou sa niesla vôňa pečiva a iných lákavých dobrôt. Navštívilo nás 

aj veľa rodičov a priateľov školy, ktorým patrí naše poďakovanie za 

finančnú podporu všetkých žiakov. 

 

EXKURZIA V TRNAVE 

„KAŽDÝ INÝ, VŠETCI ROVNÍ“ 

Dňa  9. 5. 2019 sa uskutočnila  pre žiakov 7. ‒  

9. ročníka exkurzia do Trnavy spojená s náv-

števou filmového predstavenia „Green Book“ v 

rámci začleňovania  multikulturálnej výchovy 

ako prierezovej témy do vyučovacieho proce-

su.  

Hovorí sa, že, hoci sme rôzni, všetci sme rov-

nakí. V čom? Odlišujeme sa od seba farbou ple-

ti, rečou, pohlavím, ale aj povahovými vlast-

nosťami. To, že sme rôzni, je prirodzené a pri-

rodzené je aj rešpektovať to! Lenže mnohí nie-

čo odlišné pokladajú za čudné, smiešne alebo 

dokonca nesprávne. Ale tvoríme jeden celok a 

každý jeden z nás je jeho malým dielikom. Ne-

zabúdajme! Všetci sme si rovní, každý má prá-

vo dostať šancu, každý by mal mať rovnaké 

práva, ani jeden z nás nie je menejcenný. Pred-

sa  všetci sme „len“ ľudia , ktorí si zaslúžia pre-

žiť život plnohodnotne a nie žiť s pocitom stra-

chu o vlastný život. 

V ten istý deň sa uskutočnila pre žiakov 5. a 6. 

ročníka exkurzia do Trnavy spojená s návšte-

vou  rodného domu Mikuláša Schneidera-

Trnavského, kde sa žiaci v rámci začleňovania 

regionálnej a multikulturálnej výchovy do vyu-

čovacieho procesu  venovali okrem spoznáva-

niu histórie a kultúry nášho regiónu i tradičnej 

maľbe na kamene. Exkurzia  pokračovala pre-

hliadkou Oláhovho seminára, budovy s expo-

zičnými a výstavnými priestormi zameranými 

na dejiny knižnej kultúry. 

Mgr. M. Žgančíková 

 

DEŇ VEDY 

V utorok 21.5. 2019 sa na pôde školy uskutočnila akcia pod názvom 

Deň vedy. Žiaci prakticky ukázali svojim spolužiakom, ako sa rozu-

mejú vede. Skupina žiakov zaujímavo podala svojim rovesníkom in-

formácie z oblasti chémie a fyziky. 

Žiaci krúžku Mladý chemik (Belková K., Gašpar A., Hornáček T., 

Koška M., Ležovičová L., Liptáková M., Somogyi R.) si pre každú 

skupinu žiakov 1. a 2. stupňa pripravili chemické pokusy s takýmito 

zaujímavými názvami: Slonia zubná pasta, Farebné zmeny vo valci, 

Faraónove hady, Farebné kadičky, Lávová sopka, Nehorľavý papier, 

Balón, Lávová lampa, Oheň v banke, Horenie a hasenie, Povrchové 

napätie vody a Roztvárajúce sa farebné kvety. Žiaci 6. roč. (Bohunic-

ká V., Grosmanová K., Ištoková V., Štefunková K.) prezentovali fy-

zikálne pokusy: Gravitačný vodovod, Kvapaliny s rôznou hustotou, 

Miešanie farieb, Potápač v plastovej fľaši, Sviečková hojdačka, Ter-

movrtuľa, Vzduchové vznášadlo, Vajíčko vo vode a v slanej vode.  

Všetci žiaci sa mohli dozvedieť niečo nové a prostredníctvom prak-

tických ukážok získať predstavu o chemických a fyzikálnych dejoch, 

ktoré sú súčasťou nášho života. 

 

RNDr. V. Novanská, PhD.  
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STRETNUTIE S POĽOVNÍKOM 

Dňa 14. 5. 2019 sa stretli žiaci 2. stupňa 

s poľovníckym hospodárom p. Jánom 

Loveckým, členom miestneho poľovníc-

keho združenia Dudváh Abrahám, ktorý 

im pútavo porozprával o poľovníctve, 

ochrane prírody, zvieratách a ich živote 

vo voľnej prírode. Veľmi zaujímavou 

formou vysvetlil žiakom, ako sa majú 

pohybovať a správať v prírode. 

Deti získali veľa informácií o práci po-

ľovníkov v poľovnom revíri a o ich sta-

rostlivosti o zvieratá počas celého roku.  

RNDr. V. Novanská, PhD. 

 

 

MLADÝ CHEMIK 

Pár záberov zo zákulisia Chemického 

krúžku „Mladý chemik”, kde skupinka 

mladých chemikov skúma a objavuje svet 

chémie. Žiaci majú možnosť pozorovať, 

experimentovať, merať, odhadovať 

a zoznamovať sa s využitím chemických 

poznatkov v bežnom živote. 

RNDr. V. Novanská, PhD. 

 

 

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI 

Dňa 4. 6. 2019 sa uskutočnila pre žiakov 9. ročníka exkurzia do Serede 

spojená s návštevou Múzea holokaustu v rámci začleňovania  multikultu-

rálnej výchovy  ako prierezovej témy do vyučovacieho procesu. Múzeum 

 je súčasťou SNM ‒ Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Vzniklo v 

priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora  a počas druhej 

svetovej vojny boli z neho deportovaní slovenskí Židia. 

Vzdelávanie o holokauste je súčasťou vyučovacieho predmetu dejepis, a 

preto hovoriť o holokauste a učiť o ňom je spôsob, ako sa s touto tragic-

kou udalosťou našich dejín nielen vyrovnať, ale aj pochopiť nezmysel-

nosť akejkoľvek formy intolerancie v spoločnosti. 

Problematika riešenia tzv. židovskej otázky  bola študentom počas náv-

števy expozície múzea citlivo priblížená.  

Navštívili sme zrekonštruované priestory bývalého pracovného tábora, 

vypočuli sme si výklad o osude Židov v Seredi, o riešení židovskej otázky 

na Slovensku aj o udeľovaní ocenenia Spravodliví medzi národmi. Je to 

ocenenie, ktoré sa každoročne udeľuje osobám nežidovského pôvodu, 

ktorí prispeli k záchrane Židov pred holokaustom. Medzi Slovákmi je už 

viac ako 570 ľudí s týmto ocenením, ktorí sa nebáli a riskovali svoj život 

len, aby pomohli iným. Najviac na nás zapôsobili osobné príbehy preživ-

ších a ich odkaz, ktorý v nás ešte dlho zostane. 

Mgr. M. Žgančíková 

 
 ŠKOLA V PRÍRODE – KRAHULE 

Aj tento školský rok zorganizovala naša škola v termíne od 17. – 21. 6. 

2019 školu v prírode. Zúčastnili sa žiaci 2. – 4. ročníka. Tentoraz sa kona-

la v krásnom prostredí Krahúľ.  Škola ponúkla žiakom množstvo náučné-

ho, ale okrem toho aj kopec zábavy. Veď posúďte podľa fotografií, ako sa 

mali naši žiaci.  

 

 

LEGODACTA 

25.6. sa pre nadšencov stavebníc LEGO 

konalo tradičné popoludnie pod názvom 

LEGODACTA. 
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ŠPORTOVÉ OKIENKO 
Turnaj v malom futbale 

11. 4. 2019 ‒ Turnaj v malom futbale 

‒ Školský pohár Slovenskej sporiteľ-

ne ‒ mladší žiaci ‒ obvodné kolo,  

v Seredi: 3. miesto. 

25. 4. 2019 ‒ Turnaj v malom futbale 

‒ McDonald’s cup ‒ najmladší žiaci ‒ 

obvodné kolo, v Seredi: 3. miesto. 

 

26. 4. 2019 - Turnaj v malom futbale 

- Školský pohár Slovenskej sporiteľne 

- mladšie žiačky - obvodné kolo, v 

Galante: 1. miesto! 

 

 

 

NÁVŠTEVA BRANISLAVA JOBUSA 

Na 10. mája 2019 sme pozvali na návštevu do našej školy hudobníka a autora 

detských kníh z Vrbového pána Branislava Jobusa. Ešte predtým, ako mal prísť, 

sme sa poriadne pripravili na jeho návštevu. Prečítali sme si knihy o muflónovi 

Anciášovi a žubrienkach inštalatérkach. Zistili sme, že knihy sa dobre čítajú 

a  nie je v nich núdza o vtipné situácie. 

Konečne prišiel deň návštevy pána Branislava Jobusa. Po vyslovení pár viet si 

ihneď získal pozornosť žiakov svojím rozprávkovým spevom, priateľským pre-

javom, záujmom o ich  sny a túžby, vrbovským nárečím. Originálnym spôsobom 

predstavil žiakom svoje knihy, v ktorých vymyslel postavám veľmi vtipné mená. 

Kto mal záujem, mohol si knihu s venovaním kúpiť. 

Na záver sme sa rozlúčili s pánom Braňom Jobusom a na pamiatku sme mu da-

rovali žiakmi vyrobené záložky do knihy. 

Mgr. Z. Lizáková 

 

 

 

 

3. 5. 2019 ‒ Turnaj v malom futbale ‒ 

Futbal cup ‒ staršie žiačky ‒ obvodné 

kolo, v Seredi: 2. miesto. 

 

7. 5. 2019 ‒ Turnaj v malom futbale ‒ 

Futbal cup ‒ starší žiaci ‒ obvodné 

kolo, v Seredi: 2. miesto.  

 

16.5.2019 - Turnaj v malom futbale - 

Školský pohár Slovenskej sporiteľne - 

mladšie žiačky - krajské kolo, 

v Kopčanoch: 2. miesto.  

 

 

 

 

17. 5. 2019 ‒ Turnaj v malom futbale 

‒ Futbal cup ‒ staršie žiačky ‒ okres-

né kolo, v Galante: 4. miesto.  

            Mgr. M. Hrbán 

 

 

 

DUDVÁŽSKE HRY 

Aj v tomto školskom roku sme sa 

zúčastnili na športovej súťaži pod 

názvom Dudvážske hry. Hry sa ko-

nali 24. 5.  v Sládkovičove. Naši žia-

ci reprezentovali školu vo viacerých 

disciplínach a odniesli si niekoľko 

vzácnych kovov.  

Výsledky: 

Vrh guľou: 1. miesto 

Beh na 300 metrov: 1. a 2. miesto 

Beh na 60 metrov: 2. a 3. miesto 

Vybíjaná (dievčatá): 2. miesto 

Florbal (dievčatá): 3. miesto 

Malý futbal (chlapci): 3. miesto 

Florbal (chlapci): 3. miesto 
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Z ČINNOSTI HASIČOV V ABRAHÁME 

V sobotu 13. apríla prebehlo v obci 

Čierna Voda spoločné taktické cvičenie 

DHZ okresu Galanta, zamerané na pou-

žitie diaľkovej dopravy vody pri hasení. 

Na cvičení sa zúčastnilo celkovo 17 

dobrovoľných zborov a jednotka OR 

HaZZ v Galante. Dĺžka diaľkovej do-

pravy vody bola cca 2 km. Cieľom cvi-

čenia bolo preveriť pripravenosť a sú-

činnosť hasičských jednotiek pri dopra-

ve vody pomocou dostupnej tech-

niky, skontrolovať funkčnosť spo-

jenia a komunikáciu pri zásahu, 

stav hasičskej techniky a vecných 

prostriedkov.  

V stredu 17. apríla boli hasiči po-

žiadaní o prečistenie vodovodné-

ho potrubia v obci. Počas dňa do-

šlo k poruche kompresora na čer-

pacej stanici, ktorý sa po vyše 30 

rokoch činnosti musel vymeniť. 

Našťastie sa podarilo zohnať 

vhodný kompresor a nainštalovať 

ho včas do čerpacej stanice. Pri 

poruche sa nahromadili usadeniny 

v potrubí, ktoré sme pomocou 

koncových hydrantov postupne 

vypúšťali v čase od 18.15 do 

20.30 h.  

V tomto období počas troch týž-

dňov došlo k viacerým poruchám 

na vodovodnom potrubí pri pre-

dajni potravín v centre obce. Po-

trubie staré vyše 50 rokov bolo na 

viacerých miestach prasknuté 

a bola nevyhnutná výmena. Po 

výmene potrubia sme viackrát 

umývali cestu a chodník od zemi-

ny. Ďakujeme všetkým, ktorí po-

máhali pri riešení tejto havarijnej 

situácie!  

V sobotu 20. apríla na Veľkú noc 

sme držali čestnú stráž pri  Bo-

žom hrobe. 

V piatok 26. apríla o 16.45 h boli 

hasiči prostredníctvom operačné-

ho strediska v Trnave požiadaní o 

pomoc pri likvidácii spadnutého 

stromu na ceste medzi obcami 

Hoste a Majcichov. Výjazd bol 

vykonaný v čase 16.58 h s techni-

kou Iveco Daily 1+5. Po príchode na 

miesto udalosti sme zistili, že ide o na-

lomený konár, ktorý obmedzoval jazdu 

v jednom pruhu. Po jeho spílení hasiči 

pozametali vozovku od drobných 

úlomkov. O 17.56 h sa jednotka vrátila 

na základňu.  

V pondelok 29. apríla bol na hasičskom 

aute Iveco Daily vykonaný pravidelný 

servis vo firme AGROTEC Nitra. Me-

nili sa všetky potrebné oleje, filtre, 

kvapaliny podľa plánu údržby a kontro-

loval sa celkový stav vozidla.  

V utorok 30. apríla sme opäť stavali 

máj pri kultúrnom dome.  

V nedeľu 2. júna sme sa zúčastnili na 

oslavách MDD v obci Hoste, kde bola 

pre deti pripravená ukážka hasenia po-

žiaru.                                                                   

V sobotu 8. júna prebehlo na Váhu pri 

obci Vinohrady spoločné cvičenie DHZ 

Pata, Abrahám a Šintava. 

Bolo zamerané na použitie diaľkovej 

dopravy vody pri hasení pomocou sé-

riovo zapojených čerpadiel. Preverila sa 

pripravenosť a súčinnosť jednotiek, 

funkčnosť spojenia a komunikácia pri 

diaľkovej doprave vody, stav techniky 

a vecných prostriedkov.  

V sobotu 15. úna sme na obecnom dni 

v Abraháme pripravili pre deti hromadu 

peny.  

Tesne po detskej akcii na ihrisku 

o 18.55 h bol hasičom prostredníctvom 

operačného strediska v Trnave ohlásený 

požiar rodinného domu v obci Pusté 

Úľany. Výjazd bol vykonaný v čase 

19.00 h s technikou Iveco Daily 1+5 a 

osobným autom 1+2. Po príchode sa na 

mieste udalosti nachádzala jednotka 

HaZZ zo Serede a Galanty, veliteľ zá-
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sahu určil činnosť pre našich členov. 

Prvá skupina vytvorila prívodné vede-

nie od hydrantu k CAS30 Tatra 815-7, 

druhá skupina bola poslaná k haseniu 

požiaru a rozoberaniu strešnej kon-

štrukcie. Počas zásahu sa na miesto 

udalosti dostavila jednotka Policajného 

zboru, DHZ Veľké Úľany a vyšetrova-

teľ príčin požiarov s termokamerou. Po 

likvidácii požiaru bol vykonaný záve-

rečný prieskum. Následne jednotka 

zbalila vecné prostriedky a v čase 21.05 

h sa vrátila na základňu. 

V sobotu 22. júna sme sa zúčastnili na 

Dni detskej radosti v obci Malá Mača, 

kde sme pre deti pripravili penu a malú 

ukážku techniky.  

Od marca sme sa zapojili do zvoláva-

cieho systému Fireport, ktorý prostred-

níctvom volania a SMS upozorňuje 

členov na výjazd. O jeho zavedení sa 

rozhodlo aj v priamej súvislosti s vý-

stavbou hasičskej garáže. Tá je momen-

tálne dokončená a čaká ju kolaudácia. 

Počas júna na nej prebiehali opravy, 

ktoré riešila priamo firma EVAM plus, 

s.r.o., z Lubiny. Do garáže bol nainšta-

lovaný pohon brány, na ktorý prispela 

firma Rovami sumou 300 €. Touto ces-

tou im ďakujeme za pomoc a podporu! 

V mesiaci júl nás čakajú úpravy, ktoré 

budeme realizovať počas sťahovania, či 

už vo vnútri alebo v okolí. Postupne sa 

do okolia navozí zemina, ktorej treba 

značné množstvo, zatiaľ bola presunutá 

len malá časť zeminy. Po terénnych 

úpravách bude okolie garáže zatrávne-

né. 

Od apríla majú občania možnosť na-

vštevovať nový zberný dvor smerom na 

Hoste. Do jeho priestorov sme pred 

otvorením preniesli pneumatiky zo sta-

rého zberného dvora. Prenášať sa budú 

ešte zvyšky stavebného odpadu, papiera 

a pôvodný plot od škôlky.  

Viac informácií z činnosti prinesieme 

v budúcom čísle Abrahámskych novín. 

Róbert Hričo  

predseda DHZ Abrahám 

 

ČO PRINÁŠA NOVÝ NÁVRH ZÁKONA O POĽOVNÍCTVE 

Nový zákon o poľovníctve (Minister-

stvo pôdohospodárstva a rozvoja vidie-

ka SR (MPRV SR), ktorý už schválila 

vláda, prináša pre približne 60 000 drži-

teľov poľovných lístkov viaceré zmeny, 

menej byrokracie a poplatkov pre po-

ľovníkov, ale aj viaceré dôležité usta-

novenia pre všetkých občanov. Zákon 

sa zaoberá aj ochranou prírody a živo-

číchov a rieši napríklad aj škody spôso-

bované zverou na poľnohospodárskych 

plodinách či v lesníctve. 

Dôležité prehlásenie uviedla ministerka 

pôdohospodárstva Gabriela Matečná 

(SNS): „Poľovníctvo je činnosťou vo 

verejnom záujme a je súčasťou kultúr-

neho dedičstva, tvorby a ochrany život-

ného prostredia, ktoré sa však musí pri-

spôsobovať moderným trendom a zme-

ne krajiny. Nové nastavenie systému 

prináša poriadok, rovnováhu a trans-

parentnosť. Pripravili sme nový zákon 

pre moderné uvedomelé poľovníctvo so 

zachovaním jeho tradícií a prioritných 

úloh. Spoločným záväzkom štátnej 

správy a samotných poľovníkov preto 

ostáva udržiavať v očiach verejnosti 

pozitívny obraz o slovenskom poľovníc-

tve a jeho nezastupiteľnej úlohe v kraji-

ne,"  

Na Slovensku je približne 4,45 milióna 

hektárov poľovných pozemkov, ktoré 

sa rozdeľujú na 1880 poľovných reví-

rov s priemernou výmerou 2366 ha. Pri 

príprave návrhu zákona agrorezort vy-

chádzal aj z poznatkov z aplikačnej 

praxe, čím reaguje na viaceré problé-

my, ktoré sa pri uplatňovaní starého zá-

kona objavovali. 

Návrh zákona precizuje viaceré usta-

novenia, ktoré boli v súčasnom zákone 

nejasné alebo nedostatočne upravené.  

Nový zákon upravuje  

‒ starostlivosť o zver,  

‒ zlepšovanie jej životných podmienok,  

‒ ochranu zveri a poľovníctva,  

‒ uznávanie, zmeny a užívanie poľov-

ných revírov,  

‒ poľovnícke hospodárenie, plánovanie a 

dokumentáciu,  

‒ vedenie centrálneho registra poľovníc-

kych organizácií,  

‒ podmienky lovu a zužitkovanie zveri.  

Zákon vymedzuje aj pôsobnosť Slo-

venskej poľovníckej komory a mnohé 

ďalšie oblasti. Poľovný lístok sa bude 

po novom vydávať aj na dobu neurčitú. 

Podľa predkladateľky nového zákona 

ministerky Matečnej sa novinky odzr-

kadlia najmä v stransparentnení viace-

rých procesov, ako napríklad v oblasti 

rozhodovania o prenájme poľovných 

revírov, spresňujú sa aj postupy okres-

ných úradov, zjednocujú sa procesy  

v oblasti ochrany prírody a ochrany 

chránených živočíchov. Zmeny sa dotk-

nú aj poľovníckej kynológie, poľovných 

hospodárov, obmedzenia strieľania 

voľne pohybujúcich sa psov a mačiek či 

plánovania lovu zveri. Zavádza sa re-

gister užívateľov poľovných revírov, 

register poľovníckej stráže, register po-

ľovníckych hospodárov a definuje sa in-

formačný systém v poľovníctve.  

S cieľom zachovania genofondu voľne 

žijúcich populácií pôvodných druhov 

zveri, pribudne aj nový environmentál-

ny nástroj štátu v podobe zavedenia 

chránených poľovných oblastí. Vyjas-

ňujú a zjednodušujú sa viaceré nástroje 

pre ochranu zveri a ochranu chránených 

živočíchov.  

Do návrhu by mali byť zapracované aj 

požiadavky verejnosti týkajúce sa za-

bezpečenia bezpečnosti počas lovu. 

Nový zákon umožňuje vyhlásiť zónu so 

zákazom lovu, napríklad v čase výcho-

vy a kladenia mláďat. Od nového záko-

na sa očakáva viacero pozitívnych 

zmien v praxi. Pri príprave zákona 

o poľovníctve bolo podľa MPRV jed-

nou z priorít ministerstva vyriešenie 

problematiky vysokých stavov raticovej 

zveri a eliminácia škôd, ktoré táto zver 

spôsobuje v poľnohospodárstve a les-

nom hospodárstve. Ministerstvo pri 

tvorbe zákona spolupracovalo so všet-

kými zúčastnenými stranami, ktoré ma-

li rôznorodé predstavy.  

Agrorezort vypočul aj argumenty poľ-

nohospodárov i poľovníkov a navrhuje 

prijateľný kompromis zameraný na 

prevenciu predchádzania škôd. Novin-

ky sa preto dotknú aj oblasti predchá-

dzania vzniku škôd, ako aj uplatňovania 

ich náhrady. Návrh zákona obsahuje 

viacero nástrojov smerujúcich k napl-

neniu požiadaviek, predložených už 

počas prípravy tohto zákona. 

Veríme, že nový zákon nám pomôže 

riešiť naliehavé problémy pri ochrane 

prírody a voľne žijúcej zveri, pomôže 

nám zabezpečovať základné úlohy vý-

konu poľovníckeho práva tak, ako ich 

definuje zákon. Na to je nevyhnutná 

spolupráca všetkých zainteresovaných, 

veríme, že v našej pôsobnosti je to 

možné na prospech všetkých.  

Marián Bernadič 

PZ Dudváh 
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OBECNÝ DEŇ 2019 

Tohtoročný Obecný deň v obci Abra-

hám bol spojený s prezentáciou obcí 

Mikroregiónu 11 Plus. Kultúrne podu-

jatie sa uskutočnilo v sobotu 15. 6. 

2019 v priestoroch miestneho športové-

ho areálu. Občania a hostia mali mož-

nosť vidieť prezentácie jednotlivých 

obci v čase od 14.00 h do 18.00 h. Pr-

vými účinkujúcimi, ktorí otvorili toto 

podujatie pod vedením p. učiteľky Mgr. 

Zdenky Lizákovej, boli deti zo Základ-

nej školy Michala Tareka v Abraháme. 

Folklórnym vystúpením podujatie pod-

porili obce Majcichov, Vlčkovce, Vo-

derady, Opoj, Veľký Grob, Križovany 

nad Dudváhom. Prezentáciu vo forme 

vlastného stánku nám ponúkli obce 

Voderady, Hoste, Abrahám, Majcichov. 

Kultúrna akcia pokračovalo o 18.00 h 

vystúpením ľudovej hudobnej skupiny 

Šenkvická muzika, ktorou sme uzavreli 

folklórnu časť podujatia. Následne vy-

stúpila speváčka Marcela Laiferová, 

ktorú mnoho ľudí malo možnosť po-

znať zo známej hudobnej relácie pod 

názvom Repete. Ďalším v harmonogra-

me vystupujúcich bola skupina Brayn 

Adams tribute band, ktorí nám zahrali 

a zaspievali moderné pesničky umiest-

nené na popredných miestach v hudob-

ných rebríčkoch. Poslednou hudobnou 

zložkou tohtoročného obecného dňa bo-

la známa hudobná skupina Zenit z ne-

ďalekého mestečka Sereď, ktorá nás 

zabávala po 22.00 hodine. Súčasťou 

podujatia bola zorganizovaná každo-

ročná tombola, ceny tomboly mali cha-

rakter domácich praktických vecí, či 

kuchynských pomôcok. 

V popoludňajších hodinách v centre 

obce mali možnosť hostia a domáci na-

vštíviť obecné múzeum, ktorého správ-

kyňou je p. Ľudmila Horváthová, a pre-

zrieť si vystavené exponáty. 

Pre detičky bol pripravený bohatý pro-

gram vo forme nafukovacích hradov. 

Ďalej mali možnosť využiť jazdu na 

koníkovi, za ktorú zároveň ďakujem 

Evičke Kollárovej, ktorá bola ochotná 

prísť a deti povoziť. Súčasťou progra-

mu pre deti bola aj pripravená penová 

zábava, ktorú pre deti pripravil DHZ 

v Abraháme.

 
Touto cestou by som sa chcel ešte raz 

poďakovať starostovi obce Ing. Igorovi 

Némethovi, členom kultúrnej komisie, 

futbalistom OFK Abrahám‒Hoste, 

DHZ v Abraháme, ZŠ M. Tareka 

v Abraháme, p. Tarrovej a Sukupčáko-

vej a mnohým ďalším, ktorí nám po-

mohli pripraviť a počas celého dňa or-

ganizovať tieto kultúrne slávnosti našej 

obce. Zároveň by som sa chcel 

poďakovať občanom, ktorí si našli čas 

a chuť prísť sa zabaviť. 

Mgr. Dávid Grosman 

predseda kultúrnej komisie 

 

ABRAHÁMSKY KOTLÍK A ULIČKÁRSKY TURNAJ 

Tohtoročný Abrahámsky kotlík a Ulič-

kársky turnaj v Abraháme  sa konal  13. 

júla v miestnom športovom areáli. Ab-

rahámsky kotlík  je súčasťou miestnych 

kultúrnych akcií už niekoľko rokov, 

a tak to bolo aj tento rok. Na súťaži sa 

tento  rok  zúčastnilo 10 družstiev. 

Všetkým súťažiacim by som chcel tou-

to cestou poďakovať za účasť a pevne 

verím, že o rok sa stretneme prinajmen-

šom v tom istom počte. Zároveň ďaku-

jem starostovi obce Abrahám Ing. Igo-

rovi Némethovi, predsedovi a členom 

OFK Abrahám‒Hoste, členom kultúr-

nej komisie, ktorí sa podieľali na prí-

prave a organizácii.   

Výsledky Abrahámského kotlíka: 

1. miesto: Ing. Jana Takáčová 

2. miesto: Milan Siska 

3. miesto: MO MS   

Futbalová časť  podujatia sa 

niesla v duchu  priateľských 

a rodinných vzťahov. Na fut-

balovom turnaji sa zúčastnilo 

6 mužstiev, ktoré súperili 

o putovný pohár.  

Výsledky Uličkárskeho turna-

ja: 

1. miesto: Veterná- 

 „Dream Team“ 

2. miesto: FC Fantázia 

3. miesto: YMS 

4 miesto: Družstevná 

5. miesto: Old Boys 

6. miesto: Hviezdoslavova                                                              

Víťazným družstvám  

gratulujeme!  

Mgr. Dávid Grosman 

predseda kultúrnej komisie 
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IRONWOMAN

Pred pár mesiacmi 

som v zatemnení 

mysle vyhlásila, že 

prebehnem Abra-

hámsku Lítačku. 

Pre neznalých beh 

cca 4 km, prekáž-

ky, bremená, voda a iné pasce... 

Tréning som odkladala ako diétu. Od 

zajtra, od pondelka, budúci mesiac, ešte 

mám dva týždne.. Nakoniec som v deň 

pretekov spätne zhodnotila, že môj po-

sledný športový výkon bol pred 7 rokmi 

výstup na Kriváň. A tak som si ráno 

obula najbelšie, najnovšie tenisky s cie-

ľom vyberať štartovné, lepiť pásky, 

štartovať súťažiacich a... nebežať. Keď 

som ich však videla s ľahkosťou a mo-

tiváciou vyrážať vpred, nechala som 

svoj rozum oklamať tými obrazmi. 

A tak som s poslednou vlnou odštarto-

vala aj seba. 

Prebehla som asi dvesto metrov, kým 

som dorazila k pyramíde zo slamených 

balov. Vyzeralo to zábavne do momen-

tu, keď som sa chcela vytiahnuť na pr-

vý bal a moje skamenené svaly ozna-

movali, že nezvládnu ani hokerlík. Veď 

načo strečing, rozbeh pred štartom. Vy-

razila som ako pravá dáma. Ďalší po-

hyb si veľmi nepamätám, len viem, že 

som si vravela, že na ďalšej prekážke 

končím. Vtedy som mala odbehnutých 

asi 500 m. V mojej hlave to už bol 

polmaratón. Vodná blativá priekopa 

spravila z mojich najbelších, najnovších 

tenisiek kolesá traktora po jarnej orbe, 

ale zrazu som mala ľahučké nohy. 

Efekt bohužiaľ trval asi len 30 sekúnd 

a zase som cítila, že tam umriem. 

Ako správny hypochonder som si ešte 

stihla vyskúšať tep. To som nemala ro-

biť. Tachykardia, infarkt, srdcové zly-

hanie... Všetky diagnózy mi preleteli 

hlavou. Čo tam po tom, že pri behu srd-

ce bije rýchlejšie každému, ja som cíti-

la, že nastala moja posledná hodina. 

Silne znepokojená svojím stavom som 

začala podliezať prekážku na poli. 

Smrad hnoja mal na moju úzkosť bla-

hodarný účinok.  Dostala som smradľa-

vú facku a bola som opäť duchom prí-

tomná. Detská oblúková preliezačka 

ako jedna z prekážok mi naznačila, že 

som ‒ čo sa detstva týka ‒ ďaleko za 

zenitom. Tesne pred cieľom ma dobeh-

la mamička polroka po pôrode, ktorá 

ešte nebola na štarte keď sme my vyra-

zili... Premkol ma na chvíľu dosť tráp-

ny pocit. Rada by som povedala, že 

som ju nechala vyhrať náš mikrosúboj 

vzhľadom na jej čerstvo materský stav. 

Ale pravdou je, že som za sebou ledva 

ťahala svoju „zdechlú“ kardiovaskulár-

nu sústavu. V cieli ma povzbudzoval 

manžel, akoby som to mala vyhrať. Tu-

ším som mala najhorší čas, ak nerátam 

deti, ktoré to dali chôdzou ako cez roz-

právkový les. 

Ale pocit, že som to dala, bol najlepší 

na svete...   

Zuzka Dlugošová  

 

NOC LITERATÚRY 2019

Noc literatúry je celoeurópsky projekt, 

ktorý vznikol roku 2006 v Prahe. 

Noc literatúry približuje verejnosti ne-

tradičným spôsobom súčasnú európsku 

literatúru prostredníctvom série verej-

ných čítaní.  

Je pozitívne, že táto kultúrna akcia si 

našla v našej obci svoj okruh priazniv-

cov a zaradila sa svojím 4. ročníkom 

medzi tie tradičné. Aj keď počasie nám 

tento rok veľmi neprialo a plánované 

čítanie z cintorína bolo presunuté na fa-

ru, naša, možno trochu osobitá, noc li-

teratúry mala svoje čaro. 

Program noci literatúry 2019 

 

ABRAHÁMSKA FARA 

J.R.R. Tolkien    SILMARILLION 

číta Ondrej Chrvala 

CINTORÍN  

Veronika Šikulová   PETRICHOR    

číta Jana Takáčová  

PIVNICA P-OD VO VINOHRADE  

Ľubo Dobrovoda    JA, MALKÁČ   

číta Monika Hornáček Banášová  

KULTÚRNY DOM   
Milan Zelinka    TETA ANULA   

číta Ľudmila Horváthová   

 

Tento rok som prvýkrát mala možnosť 

čítať pre verejnosť aj ja. Verte mi, nie 

je to jednoduché vybrať úryvok z diela, 

niečo, čo dá zmysel, upúta posluchá-

čov. Výber obmedzilo aj miesto číta-

nia... čo sa už hodí na cintorín? Voľba 

padla na poviedku od Veroniky Šikulo-

vej Novembrové chryzantémy, dúfam, 

že som Vás nenudila a možno aj niekto-

rých získala na prečítanie si zbierky 

poviedok Petrichor. 

Akciu tradične precízne zorganizovala  

Ľudmila Horváthová, za čo je patrí  

úprimné poďakovanie.  

 Jana T 

Toto je príbeh, ktorý napísala moja drahá 

 po preteku ... a týmto spôsobom Vás všetkých 

pozývame, aby ste si to vyskúšali tiež...  

 7. septembra 2019  

pri družstve v Abraháme 

Bližšie info www. abraham.sk 
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KLUB ŽIEN ABRAHÁM

Prešlo pár mesiacov od založenia klubu 

a my sme spolu absolvovali niekoľko 

pekných akcií. 

Za kultúrou sme sa vybrali do Sládko-

vičova na vystúpenie skupiny LA 

GIOIA. Z vystúpenia spevákov v sprie-

vode Simple Lounge Quartet sme si 

odniesli krásny zážitok . 

Naše členky sa zúčastnili aj na Výstave 

jedál starých materí v Hoste. Tu sme 

spolu so skúsenými gazdinkami z MO 

MS v Abraháme reprezentovali obec 

Abrahám. Spolu sme prestreli na stôl 

našej obce množstvo chutných jedál a  

nezabudli sme ani na vkusnú úpravu 

výstavky. Veríme, že sme v tejto úlohe 

obstáli. Fotky z akcie si môžete pozrieť 

na facebookovej stránke Klub žien Ab-

rahám. Zároveň ďakujeme našim člen-

kám za pripravené jedlá. 

V máji sme pripravili akciu Kváskova-

nie. 

V mesiaci júl sme absolvovali 

výlet na bicykloch, ktorého cie-

ľom bol Relax vo Veľkých 

Uľanoch. Odolnosť našich bi-

cyklov sme vyskúšali na poľ-

ných cestách cez Abrahámsky 

chotár. Bezpečnosť na hlavnej 

ceste zabezpečovalo sprievodné 

vozidlo. Trasa pomerne krátka, 

cesta do Relaxu trvala necelú 

hodinu. Možno v budúcnosti sa 

odhodláme a vyrazíme niekam 

ďalej.  

Naše členky Ivetka, Zuzka a 

Zdenka reprezentovali klub na 

súťaži vo varení guláša Abra-

hámsky kotlík. Tu sme síce ne-

stačili za družstvami, ktoré túto 

súťaž absolvujú už niekoľko rokov, no 

získali sme cenné skúsenosti. Guláš bol 

jedlý, domáci chlebík, ktorý k nemu 

napiekla Ivetka, bol výborný a 

v príjemnej atmosfére nechýbala dobrá 

nálada.  

A čo chystáme v budúcom štvrťroku? 

V mesiaci august spolu s FS Jatelinka 

sa bude Klub žien podieľať na organi-

zovaní Posedenia pri harmonike, ktoré 

bude 10. 8. 2019. A keďže sme sa nau-

čili piecť výborné chlebíky, na tejto ak-

cii budeme súťažiť o ABRAHÁMSKY 

CHLEBÍK a ĽUDOVÝ CHLEBÍK. 

Bližšie informácie o akciách sú na po-

zvánkach.  

V jesenných mesiacoch by sme chceli 

navštíviť Radošinské naivné divadlo 

v Bratislave  

Viaceré ženy prejavili záujem o zopa-

kovanie ŠTRÚDĽOVANIA, teda ak sa 

prihlási dosť záujemcov, akciu môžeme 

v budúcnosti zopakovať. 

Informácie o pripravovaných akciách 

nájdete na facebookovej stránke Klub 

žien Abrahám aj na stránke 

www.abraham.sk. 

Naše akcie nie sú určené len pre členky 

klubu a preto Vás na nich rady privíta-

me. 
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Na štastý sa nepýtaj krála, ludý sýtych, 

pre kerých tu na paušál slnko mosí svítyt. 

Na štastý sa opýtaj bláznov, malých detý. 

Štastý, to neny manna, z neba nepriletý. 

Ved štastý ‒ to sú ludý od zemi až k nebu 

a štastný si ždy tedy, ked si len sám sebu, 

ked vačky máš prázdne, no v srcci vlasnýš sýpku, 

ked svet vlasný more, no ty máš zlatú rybku. 

Ked v sebe máš silu aj osud zlý skrotyt, 

ked hadov steš škrtyt a obrov zas rodyt... 

Opýtaj sa seba a trávy, vetra, vody, 

kde spáva, jak vyzíra a též kade chodý, 

či vedú tam k nemu pre každého cesty. 

Len málo sa dozvíš a vác už vedet nesty... 

STANISLAV ŠTEPKA 

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO 

  

KURZ KVÁSKOVANIA 

 

Kváskové chlebíky a pečivo pripravo-

vali už naše staré mamy. Postupom ča-

su sa na tento spôsob prípravy akosi 

pozabudlo, prišlo niečo novšie, moder-

nejšie. No v súčasnosti sa najmä medzi 

mladšími gazdinkami príprava chleba 

a rôznych druhov pečiva týmto spôso-

bom dostáva znovu do popredia. Preto 

sa členky Klubu žien Abrahám 

v spolupráci s obcou Abrahám rozhodli 

zorganizovať kurz kváskovania. 

Akcia sa uskutočnila dňa 2. júna 2019 

so začiatkom o 15. h. To už sa slova 

ujala pani Kasaiova z Košút, ktorá pri-

blížila účastníčkam prípravu kvásku, 

cesta a nakoniec i pečenie chleba. Nie-

ktoré z účastníčok kurzu už mali prvé 

pokusy prípravy kvásku či cesta za se-

bou zo svojich domácností, a tak sa in-

štruktorky pýtali na praktické rady. Tá 

im veľmi ochotne radila nielen s prí-

pravou kvásku či cesta, ale i s výberom 

múky pri niektorých dietetických prob-

lémoch. Medzitým sa už piekol prvý 

chlebík, ktorý mali možnosť všetci 

ochutnať. Mohli ho porovnať s chle-

bíkom, ktorý priniesla už upečený Son-

ka Jursová, ktorá má s prípravou tohto 

druhu chleba dlhšie skúsenosti. 

Po prednáške a praktických radách ak-

cia pokračovala za kultúrnym domom, 

kde bola pre záujemcov pripravená ci-

gánska pečienka, alko, nealko a káva.  

Všetky sme vyjadrili spokojnosť s prie-

behom akcie. Veľmi nás potešila vyso-

ká účasť nielen mladších či starších 

gazdiniek, ale aj účasť mužov, ktorí sa 

aktívne zapájali otázkami do tohto kur-

zu. 

Darina Bartošová 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Domáci chlebík lieči, pretože sú v ňom  

zapečené Vaše želania, prosby a láska. 

 

A ak by ste chceli skúsiť aj Vy,  nech sa páči re-

cepty na chlebík: 

 

Chlebík od Andrejky Kasajovej 

 340 g kvásku 

 410 g vody 

 700 g hladkej pšeničné muky 

 90 g celozrnnej ražnej muky 

 18 g soľ 

Chlebík od Soničky Jursovej    

 Rozkvas:  

 150 g vody, 150 g hladkej chlebovej mu-

ky,1PL kvásku.  

 Cesto: 370 g kefír, 500 g hladkej chlebo-

vej múky, rozkvas,  

 2 KL soli, 1KL kmìnu. 

 Pečieme 10 min na 250 °C aj so záparou a 

20 min na 200 °C bez zápary. 
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Spomienka na 

DOŽINKY 2004 
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Starosta obce Abrahám, folklórny súbor Jatelinka a Klub žien Abrahám 

Vás srdečne pozývajú na 

Posedenie pri harmonike v Abrahámskej tehelni 

dňa 10. augusta 2019 od 1700 do 2200 h 

pri vínnej pivnici P-OD Abrahám 
✓ s FS Jatelinka si môžete zaspievať pri harmonike 

✓ priamo v pivnici kúpiť a ochutnať abrahámske vínko 

✓ deti môžu opekať svoje vlastné dobroty na pripravenom ohníku, 

    na mieste sa budú predávať špekáčiky 

✓ súťaž o naj Abrahámsky chlebík 2019 

Tešíme sa na spoločne strávené sobotné popoludnie! 

 

 

ABRAHÁMSKY  CHLEBÍK   2019 

SÚŤAŽ  NAJLEPŠÍ DOMÁCI CHLIEB 

10. AUGUSTA 2019  

počas podujatia posedenie pri harmonike  

vo vinohrade pri pivnici P-OD Abrahám 

 
 súťažné chlebíky môžu gazdinky prihlásiť u Zdenky 

Siskovej alebo Anky Gécovej do 8. augusta 2019 

 podmienkou je priniesť jeden celý peceň chleba 

v čase medzi 16.00 a 17.00 h na miesto konania sú-

ťaže, prípadne odovzdať podľa dohody pri prihlásení  

 každý účastník podujatia dostane hlasovací lístok, 

bude mať možnosť ochutnať súťažné chlebíky 

a odovzdať svoj hlas v súťaži o „Abrahámsky chle-

bík 2019“  

 Pre všetky účastníčky je pripravená malá pozornosť, 

pre víťazov  pekné ceny 

 

ABRAHÁMSKY  CHLEBÍK   2019 

SÚŤAŽ  NAJLEPŠÍ DOMÁCI CHLIEB 

10. AUGUSTA 2019  

počas podujatia posedenie pri harmonike  

vo vinohrade pri pivnici P-OD Abrahám 

 
 súťažné chlebíky môžu gazdinky prihlásiť u Zdenky 

Siskovej alebo Anky Gécovej do 8. augusta 2019 

 podmienkou je priniesť jeden celý peceň chleba 

v čase medzi 16 .00– 17.00 h na miesto konania sú-

ťaže, prípadne odovzdať podľa dohody pri prihlásení  

 každý účastník podujatia dostane hlasovací lístok , 

bude mať možnosť ochutnať súťažné chlebíky 

a odovzdať svoj hlas v súťaži o Abrahámsky chlebík 

2019 “  

 Pre všetky účastníčky je pripravená malá pozornosť, 

pre víťazov  pekné ceny 

 

P-OD Abrahám oznamuje, že  prevádzka 

VÍNNA PIVNICA 
 je otvorená vždy 

v stredu   od 13
00 

h do 15
00 

h 

v piatok  od 13
00 

h do 17
00 

h 

V ponuke sú vína z hrozna dopestovaného  vo vinici 

v Abraháme. Biele vína: Veltlín zelený, Rizling vlašský, 

Devín, Tramín, novinka Sauvignon blanc, červené vína: 

Frankovka, Cabernet Sauvignon a Alibernet, ružové ví-

na: Cabernet Sauvignon 

 

http://www.abraham.sk/

