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Z NÁVŠTEVY
V BALATONEDERICS
Obec Abrahám prijala pozvanie partnerskej obce Balatonederics pri príležitosti
obecných slávností. Zastúpenie obce, spoločne s folklórnou skupinou Jatelinka srdečne prijali pozvanie starostky obce. Marika Töreky pre hostí pripravila bohatý
kultúrny program. Počas celej návštevy sa
o našich občanov nápomocne postarala
miestna poslankyňa Eva Kiss.
V sobotu 31.8. členovia folklórnej skupiny Jatelinka vystúpili v susednej obci
Nemesvita o 11.45h krátkym vystúpením.
V popoludňajších hodinách sa následne
presunuli do obce Lesenceistvand, kde
kultúrny program pokračoval. Vopred pripravená kultúrna vložka našej folklórnej
skupiny Jatelinka nielen reprezentovala
našu obec, ale výrazne spestrila aj program
dňa. Jazyková bariéra vôbec nehrala
žiadnu rolu, ľudia sa spoločne zabávali,
tancovali a nadšene sledovali ich vystúpenie.
Touto cestou by som sa rád poďakoval
v prvom rade starostke obce Balatonederics Marike Töreky za pozvanie, nápomocnosť a ústretovosť poslankyni Evike Kiss
a samozrejme všetkým členom folklórnej
skupiny Jatelinka, ktorí obetovali jeden
deň na reprezentáciu obce.
Mgr. Dávid Grosman

„Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti.“

Takto sa modlíme za našich zosnulých najmä v týchto dňoch. Pri
tejto modlitbe som si vždy predstavil kreslo v takej tmavej
miestnosti, že nebolo vidieť ani jej steny. V kresle ticho a pokojne, až unavene sedel človek, ktorý bol veľmi starý. Pred ním
na malom stolíku horel maličký kahanček, ktorý slabo, ale pokojne osvetľoval človeka v kresle, ale už nemal svetla na nič viac.
A to bolo to večné svetlo, ktoré mu svietilo, a on pri ňom večne
odpočíval. Pokojná, aj keď trochu ponurá predstava.
Čím viac však poznávam Boha, tým viac sa mi táto predstava
mení. A myslím, že realita bude od nej veľmi vzdialená. Pretože
ak je u Boha „svetlo večné“, tak to nie je sliepňajúci kahanček,
ale mocná žiara plná života, aká prežiarila Ježišov hrob pri
Vzkriesení. A „odpočinutie večné“ nebude bezmocné sedenie
v kresle, ale sloboda od akýchkoľvek starostí a trápení. Nebude
to nečinnosť, ale naopak, prekypovanie životom, ktorému už nič
nebude brániť. Namiesto predstavy, ktorá sa blížila starogréckemu podsvetiu tieňov, je tu Ježišov prísľub večného života plného lásky.
Myslime na to, keď budeme v týchto dňoch vstupovať na presvetlené cintoríny, ktoré budú vyzerať plné života. Pretože cintoríny pre nás kresťanov nie sú miestami smrti a konca, ale
miestami nádeje a skrytého večného života. A želajme pritom
v modlitbe našim zosnulým večné odpočinutie od starostí v Božej žiare svetla života.

Dp. Ondrej Chrvala
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ABRAHÁM
ZO ZASADNUTIA DŇA 19. SEPTEMBRA 2019
Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
privítal všetkých prítomných a oznámil,
že na začiatku zasadnutia sú prítomní 5
poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné.
Starosta určil vyššie uvedeného zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Návrhová komisia bola schválená
v zložení: Predseda: Milan Janík, Jana
Banášová, Ing. Jana Takáčová.
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Na poslednom zasadnutí OZ neboli prijaté žiadne
uznesenia.
Prerokovanie a schválenie smernice pre
Obec Abrahám, zamestnancov obce,
spolupracujúce osoby, organizácie obce
o znižovaní spotreby vybraných druhov
jednorazových plastových obalov na
území obce a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a predchádzanie ich vzniku. Po diskusii poslanci
smernicu schválili. Hlasovanie: za 5
poslancov, proti 1 poslanec.
Starosta obce Ing. Igor Németh, prečítal
záver zo správy audítorskej spoločnosti
N M audit, ktorá spracovala audit
účtovnej závierky obce za rok 2018.
Túto správu zobrali poslanci na
vedomie.
Rozpočet obce za 1. polrok 2019.
Poslankyne Mgr. Hanuliaková, Ing.
Takáčová a Banášová sa pýtali na čerpanie niektorých položiek rozpočtu,
ktoré boli už prečerpané, alebo bolo
vysoké percento čerpania (internetová
stránka obce, údržba detskej ambulancie, havárie verejného vodovodu,
údržba verejného osvetlenia, stravovanie v ŠJ, dotácie na stravné, príjem za
noviny. Čerpanie uvedených položiek
im bolo vysvetlené starostom obce,
ekonómkou a kontrolórkou.
K spravovaniu internetovej stránky sa
im vyjadril zástupca firmy V-Fit, ktorá
stránku spravuje. Keďže požiadavky na
dizajn stránky boli od poslancov rôzne,
navrhovali viaceré úpravy, dohodli si so
zástupcom firmy spoločnú pracovnú
poradu dňa 24.10.2019. Hlasovanie za
čerpanie rozpočtu: za 6 poslancov
Rozpočtový harmonogram na roky
2019‒2020. Poslancom bol zaslaný pracovný materiál s termínmi návrhov,
spracovania a predkladania čerpania

rozpočtu v budúcom roku. Poslanci
s uvedeným súhlasili a rozpočtový program schválili. Hlasovanie: za 6 poslancov.
Prerokovanie VZN č. 1/2019 o určení
príspevku na na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec
Abrahám. Diskusiou poslancov bolo
dohodnuté, že tento bod programu sa
odročuje a presúva sa na ďalšie zasadnutie OZ.
Rôzne
Starosta obce vyzval poslanca Mareka
Matloňa, aby oznámil mená členov
športovej komisie. Členmi športovej
komisie sú: predseda Marek Matloň,
členovia: Anton Hlavatý, Miroslav
Belko, Michal Šiška. Hlasovanie: za 6
poslancov.
Starosta vyzval poslanca obce Mareka
Matloňa, aby oznámil mená členov
stavebnej komisie: Predseda komisie:
Marek Matloň, členovia: Vladimír
Jucha, Ondrej Štefunko,. Hlasovanie: za
6 poslancov
Starosta navrhol novú členku komisie
pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov Mgr. Janu
Hanuliakovú. Hlasovanie: za 6 poslancov
Starosta oznámil poslancom, že bola
podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie
na podporu rozvoja športu na rok 2019 –
výstavba detských ihrísk vo výške 8000
€.
Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
Starosta predložil žiadosť Maroša
Guldana č. 34 o zabezpečenie odvodu
dažďovej vody z verejného priestranstva, kde vzniká problém a zatopenie ich
súkromného majetku. Obec zabez-pečí
na tomto úseku vsakovaciu jamu.
Poslankyňa Ing. Jana Takáčová navrhla, aby sa obec zapojila do projektu na
odvodnenie obce, aby sa predišlo škodám pri prívalových dažďoch.
Starosta informoval o žiadosti Ing.
Igora Bilčíka o úpravu vozovky v súvislosti s odvodom vody pri jeho rodinnom dome. Odtok, ako aj prepadnutá vozovka v smere od Hoste budú prerokované so Správou ciest VÚC Trnava.

starosta informoval poslancov projekte
kanalizácie. Prebieha kontrola na VÚC,
ktorá sa končí 30.9.2019.
poslankyňa Ing. Jana Takáčová upozornila na vysokú rýchlosť motorových
vozidiel po ceste Abrahám – Pusté
Úľany. Starosta prerokuje situáciu s dopravným inšpektorátom a následne bude treba vypracovať projekt.
Anton Hlavatý, zástupca OFK Abrahám-Hoste upozornil na nebezpečnú
situáciu pri vychádzaní zo štadióna.
Navrhoval vybudovať dopravné obmedzenia v blízkosti štadióna . Starosta
prerokuje situáciu s dopravným inšpektorátom a zadá vypracovanie projektu.
Poslankyňa Jana Banášová predložila
zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie, ktoré sa konalo dňa 15.9.2019.
P. Eva Kollárová, zástupkyňa kynologického klubu požiadala poslancov
o odsúhlasenie prevádzky kynologického klubu na športovom areáli. Kynologický klub využíva priestory
v športovom areáli každý pondelok
v čase od 16. do 21. h na svoju činnosť
a tréningy. Hlasovanie: za 6 poslancov.
Kynologický klub zabezpečí montáž
koša na exkrementy a jeho pravidelné
vyprázdňovanie. Oboznámila poslancov o možnosti usporiadať výstavu psov
s medzinárodnou účasťou roku 2020.
Poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková sa
informovala o situácii a prevádzkových
hodinách vo všeobecnej ambulancii obvodného lekára. Starosta informoval
o priebehu rokovaní s VÚC o rozšírení
ordinačných hodín v ambulancii ZS
v Abraháme.
Poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková
žiada finančnú komisiu o kontrolu
čerpania rozpočtu za rok 2019 v zmysle
zásad hospodárenia obce.
Poslankyňa Mgr. Jana Hanuliaková
žiadala zaoberať sa úpravou VZN o poplatku za komunálne odpady na najbližšom zasadnutí OZ.
Návrh na uznesenie prečítal
predseda návrhovej komisie Milan
Janík. Hlasovanie: za 6 poslancov
Starosta na záver poďakoval poslancom
za účasť na zasadnutí a zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva ukončil.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
MANŽELSTVO UZAVRELI:

NARODILI SA:

Lucia Královičová a Juraj Valasek

Júlia Fodorová
rodičia Zuzana Štefková a Mgr. Radovan Fodor

Miroslava Hornáčková a Pavel Frnka

Vanesa Kardelisová

Lenka Jarabeková a Róbert Hričo

rodičia Mgr. Miroslava a Pavel Kardelisoví

Oiva Aatos Matias Hernesniemi

Katarína Zelmanová a Ladislav Fodor

rodičia MUDr. Barbora a Jussi Hemanni Albinus Hernesniemi

Denisa Krivosudská a Ing. Matúš Mahaj

Nela Kralovičová

Ing. Zuzana Szőllősyová a Ing. Marek Halenár

rodičia Lucia a Martin Kralovičoví

Samuel Hlavatý
rodičia Monika Matloňová a Anton Hlavatý

Mgr. Simona Matkobišová a Ing. Ivan Levák
Novomanželom blahoželáme!

Eliáš Parák
Rodičia Mgr. Denisa a Ing.Stanislav Parákoví
Vitaj medzi nami!

OPUSTILI NÁS

Július Hinca
vo veku 66 rokov
Jozef Baláž
vo veku 58 rokov
NAŠI JUBILANTI
50 rokov
Viera Mrvová, Jana Palšovičová
Oľga Matloňová, Jaroslav Múčka
Tibor Ležovič, Igor Bilčík
Branislav Grosman
60 rokov
Rozália Bacigálová, Anna Lukačovičová
Ľubomír Svitek
70 rokov
Mária Gregorovičová, Ján Troják
Božena Hanusová, Marta Moravčíková
Dušan Dobiš, Magdaléna Čambálová
80 rokov
Štefan Bartuš, Emília Machalcová

Jubilantom srdečne blahoželáme!

Anna Kollárová
vo veku 66 rokov
Odpočívajte v pokoji!
Všetko, čo žije po mne v mojom mene
a v láske, to ma pripomenie...

Abrahámske noviny, ročník 16, 2019, č. 3

Strana 4

ZO ŽIVOTA MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ
v II. štvrťroku 2019
Napriek tomu, že III. štvrťrok je obdobím dovoleniek a prázdnin, matičiari
sa zúčastnili, resp. pripravili veľmi náročné akcie:
13.7. sme sa zúčastnili Abrahámskeho
kotlíka – súťaže vo varení gulášu. Naše
družstvo v zložení Terézia Vrbovská,
Milada Ivančíková, Margita Bučeková,
Anna Klementová, Marian Vrbovský,
Ladislav Buček, Bohumil Čambál a Jozef Ivančík získalo 3 miesto. Bol nám
udelený diplom a vecná cena – súprava
na grilovanie. Akciu organizačne zabezpečila komisia pre kultúru pri OZ
19.7. sa 15. matičiarov zúčastnilo
Vatry zvrchovanosti v átriu Domu Matice slovenskej v Galante. Tu vystúpilo
9 folklórnych súborov z Trnav-ského
kraja, ktoré účastníkom pripravili veľmi
pekný kultúrny zážitok
27.7. sa 10 matičiarov zúčastnilo Rezbárskeho dňa v Štiavnických Baniach.
Akciu organizačne každoročne zabezpečuje Združenie životnými cestami Jána
Palárika. Naša obec položila veniec
k pomníku Jána Palárika v Štiavnických
Baniach.
Najdôležitejšou akciou ktorá nás čakala
v III. štvrťroku bola Vatra Ústavy, ktorá
sa konala dňa 30.8.2019. Predsedníčka
spracovala organizačné zabezpečenie

Vatry Ústavy, ktoré sme bezozvyšku
splnili. Prípravu Vatry, priestorov športového areálu (zametanie betónovej
podlahy, umytie stolov a lavíc), nákup
a predaj potravín v bu-fetoch zabezpečovali členovia výborov: Marian Vrbovský, Terézia Vrbovská, Ladislav Buček,
Margita Bučeková, Milada Ivančíková,
Jozef Ivančík, Stanislav Ležovič, Bohumil Čambál, Anna Klementová. Na príprave športového areálu sa zúčastnili aj
Ing. Alfonz Čambál a Magdaléna Čambálová. Pozvanie prijali matičiari z Cífera, Veľkých Úľan, Galanty, správca
farnosti d.p. Ondrej Chrvala, riaditeľ ZŠ
Michala Tareka. Následne členovia matice po skončení akcie tieto priestory aj
upratali.
Ďalšou veľkou akciou bola príprava výstavy počas hodových dní. Na 29 paneloch boli nainštalované fotografie, ktoré
pripomínali návštevníkom „Abrahám
včera a dnes“ a „Významné výročia našej obce v roku 2019“. Túto si počas hodových dní prezrelo asi 250 návštevníkov. Viac sa dozviete v článku Anny
Klementovej.

9.10.2019 sa 13 našich matičiarov
zúčastnilo zájazdu na Moravu. Navštívili sme Velehrad a Modru v Mikro-regióne Buchlov. Zájazd organizovala
obec Zeleneč v spolupráci s Mikro-regiónom 11 plus. Viac informácií náj-

dete v samostatnom článku Anny Klementovej.
12.10.2019 sa predsedníčka MO MS
Anna Klementová zúčastnila celoslo-

venského snemu Matice slovenskej v
Liptovskom Mikuláši. Hlavnými bodmi
programu snemu bolo prerokovanie návrhu novely stanov MS a prerokovanie
návrhu programu MS na roky 20192021 s výhľadom do roku 2025.
Anna Klementová
predsedníčka MO MS Abrahám

ZÁJAZD NA MORAVU
Obec Zeleneč v spolupráci s Mikroregiónom 11 plus organizujú zájazd na
Moravu (Velehrad, Modrá, Mikroregión
Buchlov) dňa 9.10.2019, takto znela ponuka pre našu obec, ktorá je súčasťou
Mikroregiónu 11 plus.
15 našich spoluobčanov, z toho 13 matičiarov prejavilo záujem, a tak sme sa
ho v tomto počte aj zúčastnili. A že to
bol veľmi pekný zážitok, tak to mi môžete veriť. Z obcí Mikroregiónu 11 plus
sa nazbieralo takmer 200 účastníkov zájazdu, z toho 1 autobus bol žiakov Základnej školy v Zelenči. Podujatie bolo
organizované v mesiaci október, ktorý

je mesiacom úcty k starším. Tu bol zámer, aby skupiny seniorov, ako aj žiakov formou spoločného zážitkového
podujatia mohli zažiť zaujímavé momenty, vrátane spoločnej komunikácie
a výmeny názorov a skúseností, či
pohľadov na zaujímavé témy.
Organizátori zájazdu spracovali podrobný program a tak sme o 7.30 hod.
vyrážali z Abrahámu do Voderád, kde
pristúpilo ďalších 22 a v Zelenči 6
účastníkov. Sprievodcu nám robil starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička. Cesta ubiehala veľmi rýchlo,
zrána nám začalo pršať, ale príchodom

na Moravu sa počasie ustálilo a bolo síce
oblačno, ale veľmi príjemne.
Prvou našou zastávkou bol Velehrad.
Po výstupe z autobusu sme si prezreli
okolie baziliky, zúčastnili sme sa sv.
omše ktorú slúžil Th Mgr. Jozef Lehotský, správca farnosti v Zelenči a prezreli sme si baziliku zvnútra. Tu nás už
sprevádzal starosta Velehradu, Mgr.
Aleš Margental, ktorý nám podal aj informácie o Velehrade.
Velehrad má 1171 obyvateľov, leží neďaleko Uherského Hradišťa a je to najznámejšie pútnické miesto na Morave,
jedno z najvýznamnejších pútnických
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miest v Českej republike. Jeho korene
siahajú až do doby príchodu sv. Cyrila
a Metoda na Moravu. V roku 1990 navštívil Velehrad vtedajší pápež sv. Ján Pavol II., svätú omšu slávil pred bazilikou
22.4.1990. Na pamiatku jeho návštevy
je pred bazilikou umiestnený veľký kríž.
Roku 2008 bola bazilika s priľahlými
budovami vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti pôsobia na
Velehrade 3 katolícke rády /rehole/ a to
jezuiti, Kongregácia sestier sv. Cyrila
a Metoda a slovenská provincia sestier
Božského Vykupiteľa. Každoročne sa tu
5. júla – pri príležitosti sviatku sv. Cyrila
a Metoda koná národná púť na Velehrad.
Potom už nasledovala prehliadka výstav
v turistickom centre. výstava Otmara
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káve, čaji a zakúpiť rôzne alko a nealko
produkty pre vlastnú potrebu.

Olivu pod názvom „Príbeh sochy“, výstava svadobných fotografií a historických predmetov Velehradu. Záujemci si
mohli zakúpiť aj upomienkové predmety.
Vo Vegacentre Velehradu bol pre všetkých účastníkov pripravený chutný
obed.
O 13,00 h nás už podľa stanoveného
programu čakal v Modrej starosta obce
Miroslav Kovářík.
Oboznámil nás s prehliadkou Modrej,
ktorá začala v sladkovodnej a botanickej expozícii, pokračovala prehliadkou
skanzenu a ochutnávkou rôznych druhov pálenky v pálenici. Tu si mohli
účastníci zájazdu posedieť pri ochutnávke kvalitnej moravskej pálenky,

Čas pomaly plynul a účastníci nastupovali do pristavených štyroch autobusov.
Keď sa všetky naplnili a každý mal
svojho suseda, aby sme na Morave niekoho nezabudli, pobrali sme sa domov.
Čakala nás naša domovina, prekrásne
Slovensko, ktoré skrýva taktiež množstvo miest a pamiatok na ktoré môžeme
byť právom hrdí.
Poďakovanie za zorganizovanie zájazdu patrí obci Zeleneč a Mikroregiónu 11 plus. Určite vynaložili mnoho
energie, času, no výsledok stál za to. Veríme, že v tomto duchu bude spolupráca v rámci mikroregiónov pokračovať ďalej.
Anna Klementová
predsedníčka MO MS Abrahám
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VÝSTAVA INŠTALOVANÁ MO MS POČAS HODOVÝCH DNÍ

Miestny odbor MS v Abraháme počas
hodových dní v našej obci inštaluje
rôzne výstavy v klube Matice slovenskej. Nebolo tomu inak ani v tomto
roku, keď bola v týchto priestoroch nainštalovaná výstava fotografií pod názvom „Abrahám včera a dnes“ a „Významné výročia našej obce v roku
2019“.
Návštevníci si na 29 paneloch mohli pripomenúť, ako vyzerala naša obec v minulosti a dnes. Účastníkov zaujal hlavne
abrahámsky kaštieľ, základná škola, farská budova, kultúrny dom, kostol, sochy
našej obce, ako vyzerali v minulosti
a v akom stave ich máme teraz.
Nezabudli sme ani na našich športovcov, rekonštrukciu šatní v športovom
areáli, výstavbu prístrešku a fotografie

z našej krásnej prírody, ktorým sme venovali časť výstavy..
Z významných výročí sme sa zamerali
na príchod Mons. Michala Tareka pred
90 rokmi do našej obce, pretože sa významne pričinil o rozvoj Abrahámu počas pôsobenia v našej farnosti, ako napr.
výstavba novej školy, výstavba kultúrneho domu, rozšírenie kostola o bočné
lode, 100. výročie vzniku ochotníckeho
divadla v Abraháme, 55. výročie vzniku
Folklórneho súboru, ktorý nesie názov
Jatelinka, 20. výročie vysvätenia obecných symbolov, 15. výročie vydávania
Abrahámskych novín, 15. výročie vydania monografie o našej obci, 15. výročie
otvorenia abrahámskeho múzea. Všetky
význam-né udalosti v našej obci máme
zdokumentované a sú založené v albumoch, ktoré sú uložené v obecnom
múzeu.
Pripomenuli sme návštevníkom akcie,
ktoré sa v priebehu roka konajú v našej
obci, ako sú súťaž vo varení gulášu „abrahámsky kotlík“, abrahámske kultúrne
dni, fašiangové slávnosti, výstavky
a ochutnávky jedál starých materí, rybárske preteky žiakov na Hliníku, alebo

ktoré sa v minulosti uskutočňovali, ako
napr. dožinky a prvomájové oslavy.
Časť výstavy patrila cirkevnému životu
v našej obci, na fotografiách sme zdokumentovali pobožnosti pri soche Sedembolestnej Panny Márie, rekonštrukciu
strechy a veže kostola, rekonštrukciu
farskej budovy a maľovku kostola.
Výstava fotografií sa stretla so záujmom
našich občanov a hodových hostí, pretože si ju prezrelo vyše 250 návštevníkov. Záujem o výstavu prejavilo aj riaditeľstvo Základnej školy Michala Tareka v Abraháme, keď počas hodového
pondelka výstavu navštívili všetky ročníky žiakov ZŠ.
Anna Klementová
predsedníčka MO MS Abrahám

Abrahámske noviny, ročník 16, 2019, č. 3

JESEŇ
V MATERSKEJ

ŠKOLE
Prázdniny sa skončili a naša
škôlka privítala starých, ale aj nových škôlkarov. Prvé dni boli
ťažké pre niektoré detičky, ale ani
sa nenazdali a slzičky zmizli, lebo
zistili, že škôlke je dobre ako
u svojej mamičky.
Tradične na začiatku októbra patrilo dopoludnie našim najmenším
a ich rodičom v akcii: Rozlúčka so
záhradou. Počasie nám veľmi neprialo, ale to nás neodradilo, aby
sme tieto chvíle prežili naplno
a s radosťou. Od rána vítala pani
Jeseň deti a ich rodičov. Rodičia s
deťmi neprišli s prázdnymi rukami, každý priniesol niečo tvorivé: vyrezávané tekvice, jesenné
ikebany, košíky plné ovocia strašiaka i dáždnik ozdobený listami.
No skrátka, fantázii sa medze nekládli. Rozlúčka so záhradou začala tvorivými dielňami, kde si deti
v triedach spoločne s rodičmi vytvorili jesenné kreácie z prírod-nín.
Posilnili sme sa výbornými raňajkami, kde mohli rodičia o-chutnať
rôzne nátierky, bylinkové i ovocné
čaje, ktoré sa deťom podávajú každodenne pri desiatej. Keď sme boli
občerstvení a plní elánu pani Jeseň
a jej pomocníci tri medvede oboznámili deti s úlo-hami, ktoré ich
čakali na stanovištiach. Deti s radosťou prekonávali prekážky a riešili úlohy, samozrej-me, pridali sa
aj maminky a otec-kovia, smiech
sa niesol široko- ďaleko. Na záver
akcie nás čakala hostina, ktorú sľúbila pani Jeseň: pečené zemiaky
s maslom a vý-borné zdravé koláčiky, ktoré napiekli šikovné maminky.
Prežili
sme
opäť
krásny spoločný deň.
Školský rok sa iba začal a nás čaká veľa akcií, o ktorých vám opäť
napíšeme.
Bc. Renáta Sečenová
učiteľka MŠ Abrahám
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KULTÚRNA ČINNOSŤ S DEŤMI Z ABRAHÁMU
Dlhé roky kultúrny život v našej obci spestrovala detská folklórna skupina. Dôležitou súčasťou jej činnosti bolo vyhľadávanie starých zvykov a hier a nácvik folklórnych tancov v krojoch
trnavského regiónu. Históriu tohto súboru pre Abrahámske noviny spracovala Oľga Krivosudská.
Detský folklórny súbor pod názvom „Veselé deti“ viedla v rokoch 1960 ‒ 1970 pani učiteľka Katarína Puchartová. Tanečný folklórny súbor vystupoval na rôznych podujatiach
a slávnostiach v obci.

Foto 4 – Veselé deti (1971): Viera Matloňová (vľavo), Margita
Mišovičová (vpravo).

Foto 1 ‒ Folklórna skupina (dievčatá) 1970.

Foto 2 ‒ Folklórna skupina (chlapci) 1970.

Foto 5 – Celá
skupina
Veselé
deti
pod vedením
p.
učiteľky
Márie
Černuškovej.
6
–
Marián
Matloň,
Margita
Mišovičová,
Viera
Matloňová.
Eduard
Haršány
(1972).
Foto

Foto 3 ‒ Tance nacvičené pani učiteľkou Katarínou Puchartovou
Ľudovít Kollár (v strede), Rozália Banášová (vpravo).
Po odchode pani učiteľky Kataríny Puchartovej do dôchodku
prevzala vedenie súboru v rokoch 1970 ‒ 1974 pani učiteľka
Mária Černušková. Súbor sa pod jej vedením zúčastňoval nielen vystúpení v obci, ale aj okresných súťaží.
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V rokoch 1974 - 1991 sa venovala nácviku folklórnych tancov
pani učiteľka Oľga Krivosudská. Pod jej vedením začal detský
folklórny súbor dosahovať veľké úspechy. Pani Krivosudská sa
každý rok zamerala na nácvik tancov s danou tematikou. Vyhľadávala starodávne zvyky a detské hry. S oživovaním tradícií jej
pomáhali pani Irma Bacigalová, Helena Lučanská a Rozália
Gašparíková.
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Foto 9 – Súbor Veselé deti (1975).

Foto 7 – Veselé deti: Renáta Viskupičová (vľavo). Zdena
Ležovičová (vpravo).

Foto 11 – Vystúpenie na ihrisku – Dožinky (1975).

Foto 12 – Vystúpenie na ihrisku – Dožinky (1975).
Foto 8 – Norbert Krivosudský (harmonika), Oľga Krivosudská
(vedúca suboru) a dcéry Andrea a Ingrid.
V školskom roku 1974/1975 súbor nacvičil tanec „Hry na lúke“, s ktorým
získal 3. miesto na okresnej súťaži v
Kráľovej nad Váhom. Priniesol si diplom a vecnú cenu – krojovanú bábiku.
Hudobný doprovod s harmonikou –
Norbert Krivosudský.
Foto 10 – 3. miesto v Kráľovej nad
Váhom (1974/1975).
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Foto 13 – Vítanie jari, 1. miesto v okresnej súťaži Trnovec nad
Váhom, hudobný doprovod: Michal Kavický.
V školskom roku 1975/1976 nacvičila vedúca súboru tanec „Vítanie jari“, s ktorým vystupovali na okresnej súťaži v Trnovci
nad Váhom, kde subor získal 1. miesto a priniesol si diplom s
vecnou cenou – keramická váza.

Foto 14 – 1. miesto
v okresnej
súťaži
Trnovec nad Váhom
v novinách.
Foto 15 – Informácia
o
súťažných
katergóriách
pre
folklórne
súbory
v okrese Galanta.

Foto
16
–
Vystúpenie Vítanie
jari v Trnovci nad
Váhom,
Gabriela

Grosmanová (vľavo), Renáta Šuleková (vpravo).
V školskom roku 1976/1977 vedúca súboru nacvičila s deťmi
tanec „Jarné hry s použitím jarných vetvičiek“. Na okresnej
súťaži v Šoporni získali 1. miesto.
V školskom roku 1977/1978 nacvičil súbor tanec „Šibačka“, s
ktorým na okresnej súťaži v Dolných Salibách získal 3. miesto.
Hudobný doprovod v podaní Michala Kavického.
V školskom roku 1978/1979 bol nacvičený tanec „Fašiangy“.
Na okresnej súťaži v Sládkovičove získal súbor „Pochvalné
uznanie“. Hudobný doprovod robil
Jozef Nižnanský.
Za veľmi dobré výsledky v kultúrnej činnosti dostala vedúca súboru
Oľga Krivosudská okresné vyznamenanie „Biela medaila“ a finančnú odmenu. Ocenenie bolo
odovzdané dňa 23.11.1979 v Galante.
Foto 17 – Biela medaila (1978).
V školskom roku 1980/1981 nacvičila pani učiteľka so súborom hudobno-tanečné pásmo „Prestávka“. Na okresnej súťaži v Tešedíkove bolo ocenené „Pochvalným uznaním“ a vecnou cenu –
krojovanou bábikou.
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V školskom roku 1986/1987 nacvičili pásmo „Jarné hry na
lúke“. Na okresnej súťaži v Galante získal súbor 4. miesto a
vecnú cenu z keramiky. Od roku 1986 viedol hudobný doprovod
Miroslav Horváth.

Foto 18 – Utvorenie živého obrazu Dožiniek (slávnosť v
Galante).
V školskom roku 1987/1988 získal súbor s tancami „Vítanie
jari“ na okresnej prehliadke v Galante diplom za najkrajšie oblečenie a vecnú cenu z keramiky.
V školskom roku 1988/1989 nacvičil súbor pásmo "“ry pri pasení husí“. Na okresnej prehliadke v Diakovciach s ním získal
diplom za vyhľadávanie a osvojenie si starých pôvodných hier a
vecnú cenu z keramiky.
V školskom roku 1990/1991 nacvičil detský folklórny súbor
„Vianočné
koledy“. Vystúpenie
bolo predstavené
na zimnej besiedke pre rodičov.
Počas
vedenie
detského folklórneho súboru „Veselé deti“ pani učiteľkou Oľgou Krivosudskou sa deti
predstavili aj v
rámci okresných
aktivít: 1. máj v
Sládkovičove, Dožinky v Galante,
súťaž Pioniersky
slávik a iné.
Foto 21 – Dožinky
v Galante.
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Foto 19 – Slávnosť 1. máj v Sládkovičove.

Foto 20 – Slávnosť 1. maj v Sládkovičove.

Foto 22 – Pioniersky slávik – súťaž v speve, Zuzana
Bohunická.
Oľga Krivosudská, Peter Krivosudský

SUSEDSKÁ BURZA
Oblečenie, obuv, knihy, hračky a všetko, čo už nepotrebujete.

9. novembra 2019

od 10:00h do 14:00h

Futbalový štadión Abrahám
Info pre predávajúcich: Registrácia predávajúcich vopred vítaná z dôvodu limitovaného počtu stolov na
predaj, pri predaji je dobré mať veci označené cenou, za ktorú chcete predať
Info pre kupujúcich: Vstup ZADARMO
Určite sa príďte pozrieť, budete prekvapení, ako ľahko prídete k pekným veciam,
Súťaže a tombola, Kebab a občerstvenie
v spolupráci s obcou Abrahám a Raiffeisen banka.
Pre viac informácií nás kontaktujte na 0905 546 067 alebo katka127.ko@gmail.com
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KLUB ŽIEN ABRAHÁM

V auguste sme spolu s folklórnym súborom Jatelinka pripravili podujatie Posedenie pri harmonike v tehelni. Príjemné
popoludnie nám prinieslo tóny harmoniky, občerstvenie a vínko priamo z pivnice. Deti mali možnosť povoziť sa na
koníkoch a opiecť si špekáčik na pripravenom ohníku. Náhla zmena počasia,
keď slniečko vystriedala silá búrka, akciu nepokazila a pokračovali sme v dobrej nálade v priestoroch pivnice.

Tento rok sme ako novinku pripravili
súťaž o NAJ ABRAHÁMSKY CHLEBÍK. Súťažilo 11 bochníkov abrahámskych gazdiniek a porotcami boli všetci
účastníci podujatia. Vôňa čerstvo upečeného chleba je úžasná.
Chlebíky boli nápadité ...svetlé, tmavé,
celozrnné..., ba dokonca jeden sladký.

O tom, že chute máme rôzne svedčilo aj
pomerne rovnomerné rozloženie hlasov.
A ktoré chlebíky nám najviac chutili?
Prvé miesto si vypiekla Soňa Jursová, 2.
miesto Zdenka Jambrichová, 3. miesto

Jana Takáčová. Cenu usporiadateľov
dostala Kristína Húsková. Tí, čo prišli,
určite neobanovali. A kto prispel
k tomto podujatiu? Ďakujeme FS Jatelinka, obzvlášť haromikárom za pekné
pesničky, ktoré sme si spolu zaspievali.
Ďalej ďakujeme obci Abrahám za príspevok na ceny do súťaže, Renáte

Manekovej za vrecká na chlebík pre
účastníčky súťaže, Eve Kollárovej a jej
koníkom, P-OD Abrahám za poskytnutie priestoru, Jožkovi Karelovi za
ochotu. Sme vďačné aj všetkým gazdinkám, ktoré si našli čas a napiekli chlebíky na ochutnávku. V neposlednom
rade ďakujeme členkám klubu žien za
pomoc s organizáciou tohto milého podujatia.
V mesiaci august sme sa streli v kultúrnom dome na besede s kozmetičkou
a vizážistkou pani Jankou Pénerovou.
Okrem teoretických rád, ktoré sa týkali
starostlivosti o pleť, sme sa dozvedeli
veľa noviniek nielen z najnovších trendov v kozmetike, ale zároveň sme dostali veľa informácií, ktoré sa týkali
priamo každej z nás. A to nielen z kozmetickej stránky, ale vizáže. Pani Janka
Pénerová, majiteľka „JanaPénerŠtúdia“
nám poradila, ako skryť to, čo nám na
našej tvári prekáža, a naopak, ako vyzdvihnúť to, čo je pre tú ktorú konkrétnu
osobu žiaduce vyzdvihnúť a ukázať v
celej kráse. Prakticky nám predviedla
denné líčenie do práce, maľovanie obočia, pier a veľa iného. V príjemnej spoločnosti čas rýchlo ubiehal a odchádzali
sme v dobrej nálade obohatené o nové
poznatky. Ešte raz
Janke Pénerovej ďakujeme.
A čo klub žien pripravuje do nasledujúcich
dní? Určite to bude
v novembri návšteva
divadelného predstavenia v Sládkovičove, beseda o liečivých bylinkách, kde hľadáme lektorku. Ak máte tip,
koho osloviť, budeme
radi.
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50. VÝROČIE SLOVENSKÉHO POĽOVNÍCKEHO ZVÄZU
V sobotu 15. júna 2019 si najväčšia poľovnícka organizácia Slovenský poľovnícky zväz pripomenula 50. výročie založenia – ustanovujúci snem Slovenského poľovníckeho zväzu sa konal 21.
a 22. júna v roku 1969. Na oslavách sa
zúčastnili nielen súčasní členovia prezídia, ale aj zástupcovia vrcholových orgánov organizácie, mnohí pozvaní hostia, bývalí prezidenti SPZ Juraj Moravčík a Marián Lipka, bývalí členovia prezídia, zástupcovia akademickej obce,
zmluvní partneri a mnohí milovníci prírody.
Súčasťou slávnostného zasadnutia
vzhľadom na momentálne dianie v poľovníctve bolo aj prehlásenie, v ktorom
účastníci Slávnostnej Rady SPZ jednohlasne podporili nový zákon o poľovníctve.
Poľovníci sa pripájajú k výzve tvorcov
televíznej relácie Halali, ktorí vyhlásili
koncom apríla výzvu s názvom „Čistá
príroda – čistý revír“, ktorej cieľom je
aktivizovať a vyzvať čo najviac užívateľov poľovných revírov na Slovensku,
aby ukázali verejnosti, koľko pozitívnej
a obdivuhodnej práce vykonávajú vo
svojich poľovných revíroch pre pomoc
životnému prostrediu, ale zároveň aj pre
ľudí a lesnú zver.
Pri príležitosti 50 rokov vzniku Slovenského poľovníckeho zväzu si pripomeňme vývoj poľovníctva na našom
území.
Od dávnej histórie lovu divej zveri
k súčasnému poľovníctvu
Lov zveri je starý ako ľudstvo samo.
Vplyvom civilizácie sa menil aj pohľad
na voľne žijúcu zver a jej lov. Ešte za
čias Rímskeho impéria sa podľa Rímskeho práva pokladala zver za „vec nikoho“ (res nullius). Podľa tohto práva
loviť zver mohol každý, pri vstupe na
cudzí pozemok však potreboval súhlas
majiteľa. Počas svojej vlády si Karol
Veľký privlastnil všetku zem, ktorá nemala vlastníkov, čím sa vytvoril veľ-ký
kráľovský revír. V týchto revíroch mohol loviť zver iba panovník a jeho družina. Za porušenie výsostného kráľovského práva boli prísne tresty. Zákony
a nariadenia Karola Veľkého a je-ho nástupcov tzv. kapitulárie obsahujú už podrobné ustanovenia o jednot-livých druhoch zveri, ale ešte sa v nich nič nehovorí o čase ochrany zveri.
Charakter práva lovu, ako výlučne zemepánskej a šľachtickej výsady, pretrval až do zrušenia poddanstva. Uhorský
kráľ Karol VI. vydal roku 1729 Dekrét

o poľovníctve, v ktorom sa už uvádza aj
čas ochrany niektorých druhov zveri
najmä v čase rodenia mláďat a ich odchovu. Až podľa dekrétu Jozefa II.
z roku 1786 sa prikazovalo mestám
a obciam, aby poľovné právo na svojich
pozemkoch povinne prenajímali v dražbe.
Až o 50 rokov neskôr sa na východe Slovenska začali prenajímatelia združovať
do loveckých spolkov a spoloč-ností.
Prvý známy lovecký spolok založili karpatskí Nemci roku 1833 a mal názov
Kesmarker Jagdverein. Až za vlády
Františka Jozefa I. sa zákonným článkom XX/1883 o poľovníctve vytvorila
legislatívna úprava práva poľovníctva
u nás. Zákon pretrval napriek zmenám,
ktoré súviseli s rozpadom RakúskoUhorska a vznikom I. ČSR a zostal na
Slovensku v platnosti až do konca II.
svetovej vojny. Za najpozoruhodnejšie
úpravy a výnosy považujeme ochranárske normy, ktoré schválilo ministerstvo
s plnou mocou pre správu Slovenska na
základe návrhov zanietených poľovníkov.
Niektoré míľniky na ceste k súčasnému výkonu poľovníckeho práva
1.5.1920 uverejnilo niekoľko poľovníkov z Bratislavy na základe iniciatívy
generála zdravotníctva MUDr. Jána Červíčka výzvu, v ktorej sa vyzdvihoval
hospodársky význam poľovníctva na
Slovensku a na Podkarpatskej Rusi. Aby
sa zamedzilo svojvoľnej činnosti na
tomto úseku, navrhujú založiť Lovecký
ochranný spolok pre Slovensko.
21.10.1920 schválilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska stanovy Loveckého ochranného spolku,
v ktorých účel spolku bol vymedzovaný
nasledovne:
– podporovať výkon poľovníctva podľa
platných predpisov a usilovať sa o zlepšenie pomerov v poľovníctve všetkými
zákonnými prostriedkami,
– znemožniť pokusy zhoršiť hospodársky, sociálno-politický a etický význam
lovu zveri,
– podporovať vlastníkov a nájomcov
poľovných revírov pri správnom uplatňovaní zákonov a nariadení na úseku
poľovníctva,
– podporovať v rámci zákonov potláčanie a trestanie pytliactva a krádeže zveri,
– využívať všetky pomôcky a zaria-denia na vzorné a správne vykonávanie
lovu a na zveľaďovanie poľovníctva usporadúvaním výstav, odborných prednášok, vydávaním časopisov a pod.,

– usilovať sa o nadviazanie stykov s ostatnými loveckými družinami a lo-veckými ochrannými spolkami v ČSR,
– sprostredkúvať nájom lovu a poľovnícke potreby členov spolku,
– zakladať miestne skupiny Loveckého
ochranného spolku. Činnosť LOS bola
spočiatku sústredená iba v Bratislave,
nakoľko ešte nemal žiadne pobočky.
23.3.1923 Na podnet LOS vydal minister s plnou mocou pre správu Slovenska
nariadenie č. 3 318 adm./V./23 o zákae
odstrelu kamzíkov vo Vysokých Tatrách.
Poľovnícka výstava roku 1926, ktorú
usporiadal LOS v Poprade. Výstava
bola porovnávaná s poľovníckou výstavou vo Viedni, čo značí o jej úspechu.
23.10.1926 Nariadením č. 42 63 /adm.
/V/26 bol v záujme ochrany dropa veľkého zákaz odstrelu tohto vzácneho
vtáka na Žitnom ostrove.
5.1.1927 sa konalo mimoriadne VZ LOS
v Bratislave. Na riadnom zasadnutí VZ
LOS v Trenčíne bol za podpredsedu
zvolený spisovateľ Jozef Gregor Tajovský. Vytvoril sa kynologický odbor,
ktorý začal vyvíjať úspešnú činnosť.
22. – 26.11.1928 sa konal medzinárodný poľovnícky kongres v Nových
Zám-koch za účasti zástupcov z Československa, Francúzska, Poľska a Rumunska, kde vznikla myšlienka založenia CIC.
1930 Ján Kocman bol tajomníkom Loveckého a kynologického spolku v Bratislave. Novomestskí slovenskí a českí
poľovníci so stredných vrstiev založili
Myslivecký spolok ako pobočku ČS
mysliveckej jednoty.
6. – 9.11.1930 za účasti 48 delegátov
z 22 štátov založená v Paríži Medzinárodná rada pre poľovníctvo (Conseil Internationál de la Chasse). Prvým prezidentom CIC sa stal Maxim Ducrocq
a tajomníkom gróf d´ Adix. Za Slovensko sa na slávnostnom akte zúčastnil
gróf Pavol Pálfy.
2.8.1932 Z iniciatívy LOS a niekto-rých
ochrancov poľovnej zveri krajinský prezident v Bratislave vydal Vyhlášku č.
457 o celoročnej ochrane medveďa.
Bola stanovená aj celoročná ochrana
norka európskeho, svišťa vrchovského
a čiastočná ochrana kuny lesnej a skalnej a vydry riečnej od 1.3. do 31.6.
9.4.1933 sa v Bratislave konalo VZ
LOS. Na ňom sa rozhodlo usporiadať
po celom Slovensku manifestačné zhromaždenia, na ktorých sa poľovníci dožadovali prísnejšieho postupu proti pytliakom. Výsledkom bolo vydanie
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osobitného zákona č. 57/1936 Sb. Z. a n.
o potlačovaní pytliactva.
25.11.1934 sa uskutočnilo Mimoriadne
VZ LOS v Žiline. Boli prijaté nasledovné zmeny:
1. Lovecký ochranný spolok LOS pre
Slovensko sa zmení na Zemský zväz loveckých ochranných a kynologických
spolkov na Slovensku. Členmi sa stali
miestne skupiny LOS a spolky ČSMJ na
Slovensku, ktoré sa premenovali na lovecké spolky.
2. Schválil sa návrh stanov pre lovecké
ochranné spolky, ktoré sa stali samostatnými spolkami podľa spolkového práva.
22.6.1935 sa konalo prvé zasadnutie
Zemského zväzu loveckých ochranných
a kynologických spolkov na Slovensku
v Bratislave. Stav členskej základne sa
zvyšoval nasledovne: Rok 1933 – 2815
členov, rok 1934 – 3943 členov, rok
1935 – 5340 členov.
Roku 1936 sa v rámci Jarnej hospodárskej výstavy v Prahe uskutočnila Celoštátna výstava loveckých trofejí ulovených za rok 1935. Trofeje zo Slovenska
získali najlepšie ohodnotenie.
V novembri 1937 sa v Berlíne konala
Medzinárodná poľovnícka výstava. Zúčastnilo sa na nej 22 štátov s viac ako
5000 trofejami, pričom trofeje zo Slovenska na tejto výstave z celkového
počtu 317 ocenených medailových trofejí získali až 184 medailí a z ude-lených 8 strieborných štítkov 4.
1938. LOS pre Slovensko mal 7155 členov a 84 spolkov. Politické udalosti
a štátoprávne zmeny mali dopad aj na
poľovníctvo. Po viedenskej arbitráži
bolo zo Slovenska odčlenených 21 najprodukčnejších okresov Maďarsku.
9.5.1943 Vzhľadom na vojnové obdobie
neboli Valné zhromaždenia uznášania
schopné.
Na úseku poľovníckej kynológie bola

Zbrojný list poľovníka (1942)
založená zásluhou Kolomana Slimáka
samostatná plemenná kniha poľovných
psov, bol vydaný skúšobný poriadok pre
skúšky stavačov aj opatrenia na rozširovanie chovu pôvodného slovenského
poľovného plemena, a to kopova.

Po skončení II. svetovej vojny už v lete
1945 Povereníctvo SNR pre poľnohospodárstvo a pozemkovú reformu vydalo
vyhlášku o dočasnom zákaze poľovania
na celom území z titulu vysokých strát
zveri počas prechodu frontu.
4.10.1945 Povereníctvo SNR uvalilo na
Zväz dočasnú národnú správu. Hlavnou
úlohou bolo obnoviť činnosť Zväzu
LOS. Zabezpečilo sa vydávanie spolkového časopisu a príručky o príprave na
skúšky z poľovníctva. Členskú základňu
tvorilo 7 352 poľovníkov.
VZ LOS sa uznieslo vydávať nový odborný dvojtýždenník Poľovnícky obzor. Roku 1946 bol vyhláškou č.
760/1946 povolený odstrel slúk, hlucháňov, tetrovov, divých kačíc a divých
husí. Odstrel zajacov a jarabíc bol povolený iba v 19 okresoch južného Slovenska.
1.1.1946 členskú základňu tvorilo 8959
poľovníkov a k 31.12. 1946 už 11 056
poľovníkov.
11.5.1947 v Brne vznikla celoštátna poľovnícka organizácia.
18.12.1947 bol prijatý Prvý jednotný poľovnícky zákon pre celé územie Československa pod číslom 225/1947 a vstúpil
do platnosti od 1.1.1948.

Poľovačka v Háji bola vždy slávnosťou (okolo roku 1947).
27.1.1948 uložil ÚV ČSMJ okresným
poľovníckym organizáciám zabezpečiť z plánovaného lovu pevné dodávky di-viny.
18.4.1948 sa v Bratislave konalo zasadanie Ústredného akčného výboru
Čes-koslovenskej mysliveckej jednoty za účasti krajských zväzov a zástupcov Ministerstva poľnohospodárstva.
26. – 27.3.1949 sa konalo na Sliači VZ
Zväzu LOS. Bol zmenený názov poľovníckej organizácie na Zväz poľovníckych ochranných spolkov na Slovensku.
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Zložkami zväzu sa stali poľovnícke
ochranné spolky, ktorých pôsobnosť sa
vzťahovala na jeden politický okres.
Stanovy zaviedli povinnosť každého
člena odoberať spolkový časopis a novým členom podrobiť sa skúške z poľovníctva. Určilo aj povinné dodávky
diviny na verejné zásobovanie. Zväz
POS mal 15 053 členov.
14. – 15.10.1950 Pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej poľovníckej
organizácie sa za účasti 123 delegátov
zastupujúcich 61 poľovníckych spolkov
uskutočnilo na Štrbskom Plese slávnostné VZ POS na Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva poverilo Zväz
POS monopolným výkupom, komorovaním a predajom malej živej zveri.
19. – 20.4.1952 Za účasti delegátov
z 55 POS sa uskutočnilo v Košiciach VZ
Zväzu POS. Delegáti pozitívne hodnotili
vznik Tatranského národného parku
aj akciu na ochranu a rozšírenie muflonej zveri na Slovensku. V zazve-rovacej
akcii v sezóne 1951 – 1952 bolo do vyhliadnutých lokalít vypustených 64 muflónic a 34 muflónov.
Valné zhromaždenie schválilo zmenu
stanov aj zmenu názvu poľovníckej organizácie na Zväz poľovníckych

ochranných združení na Slovensku.
(POZ). Základnými organizačnými
zložkami boli poľovnícke ochranné
združenia. Ich stanovy boli prvýkrát súčasťou stanov Zväzu POZ, pričom sa nevyžadovalo ich osobitné schvaľovanie.
V Šali Veči bola vybudovaná komorovacia stanica na chytenú živú zver určenú na export a domáce zazverovanie.
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Členská legitimácia Sväzu poľovníckych ochranných spolkov na Slovensku (1950).
1953 vyšlo prvé číslo časopisu Poľovnícky obzor, ako mimoriadne číslo bez
obálky na 16 stranách. V ňom bolo Povereníctvom informácií oznámené:
„V súvislosti s reorganizáciou poľnohospodárskej tlače bolo rozhodnuté, že
časopis Poľovnícky obzor bude zlúčený
s časopisom Stráž myslivosti a bude vydávaný celoštátny poľovnícky časopis
Myslivost“.
28. – 29.3.1953 sa v Prahe uskutočnil I.
celoštátny zjazd Československej mysliveckej jednoty.
1955 bola vytvorená štátna prírodná rezervácia dropa veľkého v Zlatnej na Ostrove s výmerou 9218 ha. Povereníctvo
pôdohospodárstva jej riadením poverilo
Zväz POZ.
11.3.1959 vyšiel úradný vestník Povereníctva poľnohospodárstva č. 42, v ktorej
sa pre uchádzačov o prvý poľovný lístok
zavádza po absolvovaní teoretického
kurzu jednoročná praktická príprava
pred skúškou.
1.6.1959 sa uviedol do života Jún – Mesiac poľovníctva. Jeho cieľom bolo informovať verejnosť o skutočnom sta-ve
poľovníctva a o jeho význame a vzťahu
k prírode a poľovnej zveri.
5.6.1959 V Modranke pri Trnave bola
daná do užívania po Šali a Trebišove tretia komorovacia stanica.
28. – 29.1.1961 sa konal v Prahe IV. mimoriadny celoštátny zjazd Československej mysliveckej jednoty. Najpodstatnejšie bolo, že z dvoch doteraz samostatných poľovníckych organizácií vytvoril jednu celoštátnu – Československý myslivecký zväz (ČSMZ) s Ústredným výborom v Prahe. Zväz sa stal zložkou Národného frontu.
1.1.1962 Slovenská plemenná kniha
bola odovzdaná do Prahy. Do plemennej
knihy bolo dovtedy zapísaných 1346 vrhov a 6525 šteniat a 40 importovaných
psov. Pôsobnosť a činnosť slovenského
výboru z uvedených dôvodov aj na
iných úsekoch poľovníckej činnosti sa
zminimalizovala. Roku 1962 bolo

činných 11 chovateľských klubov poľovných plemien psov a to: klub chovateľov farbiarov, duričov, hrubosrstých
stavačov, dlhosrstých sta-vačov, krátkosrstých stavačov, českých fúzačov, anglických stavačov, španielov, jazvečíkov, foxteriérov a klub te-riérov.
23.2.1962 Národné zhromaždenie prijalo Zákon o poľovníctve č.23/1962 Z.z.
Týmto zákonom sa odpútalo právo poľovníctva od vlastníctva k pôde a zosilnil sa vplyv štátnych orgánov na riadení
poľovníctva, zvýšil najnižšiu výmeru
poľovného revíru.
15.6.1965 sa na Dunaji pretrhla hrádza
a zaplavila vyše 70 000 ha pôdy
a ďalších 41 000 ha bolo podmáčaných.
Na poľovnej zveri v okresoch Dunajská
Streda a Komárno došlo k značným
stratám.
15.2. – 15.3.1966 sa v rámci etapy zazverovania postihnutých oblastí povodňou dodalo 2250 bažantov a 1831 zajacov.
23.4.1966 sa v Prahe konal VI. ( mimoriadny) zjazd ČSMS. Zrušilo sa direktívne predpisovanie štátnych dodávok

diviny do štátnych fondov a živej zveri
na export. Zaviedlo sa doškoľovanie členov poľovníckej organizácie. Na Slovensku bolo začiatkom roka 2632 revírov s rozlohou 4 166 048 ha a 24 182
členov.
V jarných mesiacoch 1967 sa do postihnutých oblastí záplavou dodalo 2915
jarabíc 1024 zajacov a 250 bažantov.
Hodnota
vypustenej
zveri
bola
1 048 000 Kčs.
Po viac ako 6-ročnom úsilí terminologickej komisie vyšlo „Poľovnícke názvoslovie“.
21.5.1968 SV ČSMS, schválilo akčný
program ČSMS, ktorý predložilo SNR
odboru pre poľnohospodárstvo a výživu. Bol predložený aj materiál novej
organizačnej štruktúry novej poľovníckej organizácie na Slovensku.
24.8.1968 Predsedníctvo SV ČSMS po
obsadení Československa 21.8.1968
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vojskami Varšavskej zmluvy svojím vyhlásením vyslovilo dôveru legálnym
straníckym a štátnym predstaviteľom.
2.11.1968 sa konala riadna schôdza SV
ČSMS za mimoriadne dôležitých okolností. Uskutočnila sa ako prvá už v Slovenskej federatívnej socialistickej republiky. To dáva nové postavenie poľovníctva na Slovensku a to opätovné
ustanovenie národného zväzu poľovníkov na Slovensku.
16.8.1969 Predsedníctvo ÚV SPZ na
svojej schôdzi sa zaoberalo súčasnou
politickou situáciou a prijalo závery
k prispeniu SPZ a jeho členstva ku konsolidovaniu
politických
pomerov.
Z toho dôvodu počas funkčného obdobia došlo k vylúčeniu mnohých poľovníkov z radov SPZ. Medzi nich patril aj
Alexander Dubček.
1971. Vznik PZ Dudváh so sídlom v Abraháme
zlúčením malých poľovníckych združení v Abraháme, Hoste a Malej Mači.
Stanovy určujú paritné zastúpenie členov všetkých troch združení v PZ Dudváh.

Členovia novovzniknutého PZ Dudváh (1971).
Roku 1972 sa plynom zničilo 4313 brlohov a asi 6300 líšok. Vyložilo sa
164 000 vajec plnených síranom thalným, ich účinkom sa zničilo 21 000
strák, 15 000 vrán túlavých, 2000 sojok
770 líšok, 840 mačiek a 680 túlavých
psov.
27. – 28.10.1978 sa v Bratislave konal
III. zjazd SPZ (38 518 členov). V správe
sa uvádzalo, že za uplynulé volebné obdobie ústredie vynaložilo 1 661 354 Kčs
na budovanie strelníc, 1 705 847 Kčs na
poľovnícke domy, 303 004 Kčs na budovanie
kynologických
zariadení
a 3 082 941 Kčs na zazverovanie poľovníckych revírov.
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. Abrahámski poľovníci (J. Bernadič,
A. Hudcovský, J. Grosman, S. Kráľovič a K. Toman) nositelia vyznamenania Federálneho výboru Poľovníckeho zväzu ČSSR.
22. – 23.11.1991 predsedníctvo ÚV
SPZ schválilo vzhľadom na spoločenské
zmeny preambulu Poľovníckeho poriadku SPZ v nasledovnom znení:
Prvoradou úlohou poľovníka má byť
starostlivosť o plánovitý rozvoj poľovníctva ako celospoločenskej hodnoty.
Má preto poznať život a životné prostredie zveri a byť ochrancom prírody. Má
byť čestný, nesebecký a discipli-novaný, má mať zmysel pre kolektívne
spolužitie v poľovníctve aj v občianskom živote. Ako člen poľovníckeho
zväzu má sa aktívne zúčastňovať na
práci zameranej na rozvoj poľovníctva,
dochvíľne plniť svoje členské povinnosti a disciplinovane sa podriaďovať
uzneseniam zväzových orgánov.
Poľovník má poznať a dodržiavať ustanovenia zákona o poľovníctve, zákona
o ochrane prírody, zákona o lesoch, vykonávacie predpisy a Stanovy SPZ. Má
pravidelne sledovať poľovnícku tlač
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Poľovnícke združenie Dudváh so sídlom v Abraháme (2005)
a literatúru, využívať najnovšie výsledky poľovníckeho výskumu a pra-xe.
1.3.1993 Zanikla redakcia Poľovníctvo
a rybárstvo, ako výrobno-tlačové zariadenie ÚV SRZ a vznikol PaRPRESS,
s.r.o.
12.3.1993 zorganizoval SPZ ustanovujúcu schôdzu jednotnej kynologickej organizácie na Slovensku: Slovenského
poľovníckeho zväzu, Slovenského kynologického zväzu a Zväzu športovej
kynológie. Zúčastnené zväzy schválili
založenie spoločnej kynologickej organizácie s názvom Slovenská kynologická jednota so sídlom pri SPZ v Bratislave.
5.5.1993 vstúpil do platnosti zákon NR
SR č. 99/93 Z.z., SPZ zastupuje členskú
základňu v poľovníckej činnosti doma
i v zahraničí.
1995 bola v Nitre otvorená Celoštátna
poľovnícka
výstava „Poľovníctvo
a ochrana prírody Nitra 95“.

17. – 25.7.2000 sa v Nitre pri príležitosti
80. výročia vzniku prvej slovenskej poľovníckej organizácie konala Celoštátna
výstava „Poľovníctvo a príroda Nitra
2000“.
28.4.2007 Rada SPZ schválila Memorandum SPZ a Spoločnosti 7 Plus, s.r.o.,
k vydávaniu časopisu Poľovníctvo a rybárstvo.
25.2.2009 Prezident SPZ Ing. Tibor Lebocký odovzdal Jánovi Gejdošovi, ktorého napadla medvedica a spôsobila mu
zranenie s trvalými následkami, šek na
2358 €. Túto sumu venovali poškodenému vo verejnej zbierke, ktorú vy-hlásilo Prezídium SPZ poľovníci.
2009 Rada SPZ súhlasila s prijatím
Klubu lesničiarov do organizačnej
štruktúry SPZ.
2019 Nový zákon o poľovníctve.

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH NA SLOVENSKU
Prvý prípad afrického moru ošípaných
(AMO) sa objavil u diviaka na území
Trebišovského okresu. Diviak preukazoval zmeny správania, bol ulovený poľovníkom a následne bola vzorka zaslaná na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória vo Zvolene. Pred
časom sme o hrozbe AMO informovali
čitateľov aj v Abrahámskych novinách.
Miesto nálezu je v poľovnom revíri
v katastri obce Svätuše (okres Trebišov), cca 7 km od spoločnej slovenskomaďarskej hranice, kde v oblastiach na
maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie diagnostikovaný výskyt AMO
u diviačej zveri. Len od 1. januára 2019
bolo v Maďarsku celkovo viac ako 800
nakazených zvierat!
Aj na Slovensku vznikla Národná expertná skupina pre africký mor ošípaných, ktorá analyzuje situáciu a prijíma opatrenia, aby sa eliminovalo šírenie
nákazy. Súčasťou je aj manažment lovu

diviakov najmä z pohľadu eliminácie diviakov ako možného zdroja nákazy. Treba si uvedomiť, že diviak je
zdrojom nákazy aj pre domáce ošípané.
Len na okraj treba poznamenať, že
v Číne museli utratiť viac ako 100 miliónov ošípaných, čo ohrozilo potravinovú bezpečnosť krajiny!
Dôležité je upozornenie pre všetkých
občanov: Akýkoľvek nález uhynutých
diviakov, srnčej zveri alebo väčších
zvierat v revíri treba okamžite ohlásiť
zodpovedným pracovníkom (napr.
obecný úrad, predseda PZ alebo poľovný hospodár). Dôrazne odporúčame
nepúšťať psov voľne do chotára, aby neprišli do kontaktu s uhynutými zvieratami.
Záujem občanov sa sústreďuje aj na
ďalšie praktické otázky. Môže sa AMO
preniesť aj na ošípané u drobnochovateľov?
Jednoznačná odpoveď je: Áno! Štátna
veterinárna a potravinová správa SR

informuje o prvom výskyte afrického
moru ošípaných (AMO) u drobnochovateľa (v obci Strážne, okr. Trebišov, v
blízkosti hraníc s Maďarskom). Nález
bol potvrdený na základe laboratórneho
vyšetrenia biologického materiálu v národnom referenčnom laboratóriu, kde
bol potvrdený pôvodca nákazy. Regionálna veterinárna a potravinová správa
Trebišov nariadila opatrenia v súlade s
Nariadením vlády 277/2003 usmrtenie
zvierat v chove, vytýčila ochranné
pásmo 3 km a pásmo dohľadu 10 km od
ohniska nákazy. Chovateľom v týchto
pásmach budú nariadené ďalšie veterinárne opatrenia na zabránenie šírenia
nákazy.
Okrem uvedených opatrení ŠVPS SR informovala o prepuknutí AMO aj v
ADNS (Európska komisia) a WAHIS
(Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat
v Paríži) systéme.
Marián Bernadič
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STRELECKÁ SÚŤAŽ

1.
2.
3.
V nedeľu 29. septembra sa za pekného
počasia konala strelecká súťaž v streľ-be
z veľkorážnej a malorážnej pištole. Preteku sa zúčastnilo 28 strelcov v troch kategóriách a to muži veľkorážna pištoľ
alebo revolver, malorážna pištoľ alebo
revolver a kategória ženy z pištole alebo
revolvera. Pretek sa začal prezentáciou
strelcov, a to od deviatej do desiatej

hodiny. Strelcov privítal predseda klubu
1.
Jozef Novanský a hlavný rozhodca pre2.
tekov. V príhovore zdôraznili najmä
3.
bezpečnosť na súťaži, zaželali všetkým
pretekárom pevnú ruku a pekný športový zážitok. Súťaž sa začala podľa pro-1.
gramu o 10. hodine a každý súťažiaci2.
strieľal na dva terče, a to medzinárodný3.
terč a terč s názvom Nekryte ležiaca

figúra na vzdialenosť 25 metrov. Držanie zbrane bolo ľubovoľné, a to jednou
alebo oboma rukami, zbrane s mechanickými mieridlami bez úprav. Na
každý terč mohol strelec vystreliť desať
výstrelov v stanovenom čase šesť minút.
Po sčítaní výsledkov komisia vyhodnotila výsledky a zostavila poradie podľa
dosiahnutých výsledkov . Nasledovalo
odovzdávanie cien a gratulácie víťazom
súťaže. Na záver súťaže predseda klubu
poďakoval všetkým strelcom za účasť
na pretekoch a obci Abrahám za spozorovanie pohárov pre víťazov.
Výsledky súťaže
Ženy:
Miriam Tomečková 145 bodov
Anna Ondrejkovičová 127 bodov
Soňa Majerníková
121 bodov
Muži malorážna pištoľ
Marian Vrbovský 182 bodov
Radovan Pristach 178 bodov
Roman Suhaj
172 bodov
Muži veľkorážna pištoľ
Radovan Pristach 178 bodov
Pavol Honza
176 bodov
Miroslav Šimonič 175 bodov
Marián Vrbovský

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Abrahám, obci Hoste, Eduardovi Haršányimu, Vladimírovi Juchovi, Ferovi
Krupanovi, Ondrejovi Štefunkovi, Branislavovi Rimesovi, Jane Hanuliakovej,
Silvestrovi Viskupičovi, FS Jatelinke,
Digi Slovakia, Catering Manek, POD
Abrahám a Elektromontu.
Ďakujeme hráčom, divákom a organizátorom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto turnaja a tešíme sa na ďalší
hodový turnaj v roku 2020.
Hráči nohejbalového klubu

Abrahámske hody 2019
Tak, ako každý rok, aj tento rok sa konal
v sobotu 28.9.2019 hodový, nohejbalový turnaj o pohár starostu obce Abrahám. Športové podujatie sa konalo na▪
antukovom ihrisku v areáli OFK Abra-▪
hám. Turnaj otvoril starosta obce Abra-▪
hám Ing. Igor Németh a do súboja o po-▪
hár starostu sa prihlásilo 6 mužstiev:▪
Abrahám A, Abrahám B, Trnava, Moj-▪
mírovce, Smolenice a Vrakuňa. Nohejbalové zápasy sa odohrávali v štýle –

každý s každým, pričom prvé štyri mužstvá postúpili a napokon hrali o postupové miesta v turnaji.
A toto je poradie súťažiacich skupín:
1. miesto – Abrahám A
2. miesto – Trnava
3. miesto – Vrakúňa
4. miesto – Mojmírovce
5. miesto – Smolenice
6. miesto – Abrahám B
Chceli by sme sa poďakovať nasledovným sponzorom tohto podujatia: obci
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NOVÉ PRIESTORY PRE HASIČOV

V sobotu 6.júla členovia zboru zorganizovali brigádu, počas ktorej previezli
techniku z obecného úradu do nových
priestorov. Zároveň sa upratovala hasičská zbrojnica a jej okolie – kosilo sa, odvážali sa časti betónového plota, prenášal sa sklad a zásahové veci do garáže.
Zvyšky stavebného odpadu, železa, kartónov a papiera, starý železný plot od
škôlky a pneumatiky sa postupne vyvážali na nový zberný dvor smerom na
Hoste. Stará garáž na obecnom úrade

bola vyčistená a odovzdaná k parkovaniu obecných vozidiel. Na záver sa na
fasádu garáže namontoval znak s nápisom, umyla technika a pripravila k výjazdu. V letných mesiacoch prebiehali
terénne úpravy, upravovala sa zemina

vedľa budovy a priviezla nová. Tieto
úpravy budú pokračovať, keď sa nám
podarí opäť zohnať zeminu, ktorej treba
značné množstvo. Kompletné fotografie
z výstavby a sťahovania techniky si môžete
pozrieť
na
webstránke
www.dhzabraham.sk. V blízkej dobe fotografie doplnia už existujúcu hasičskú
výstavu
v obecnom
múzeu.
Presne pred rokom v pondelok
22.10.2018 firma EVAM plus, s.r.o.,
z Lubiny začala s výstavbou hasičskej
garáže na pozemku zberného dvora. Výstavba trvala do júna tohto roka, na financovaní projektu sa podieľalo Ministerstvo vnútra dotáciou 30 000 €, obec
spolufinancovala
stavbu
sumou
10 421,17 €. Celková hodnota bola teda
40 421,17 €. Okrem toho obec financovala demontáž a stavbu oplotenia pri
Materskej škole sumou 5641,88 €. Na
motorizáciu segmentovej brány prispela
firma Rovami sumou 300 €, zvyšných
530 € bolo hradených z rozpočtu DHZ.
K dokončeniu projektu významnou mierou prispela aj každoročná dotácia z Ministerstva vnútra v hodnote 3000 €,
z ktorej sa nám podarilo zakúpiť nábytok a potrebné vybavenie. Momentálne
prebiehajú posledné úpravy v garáži tak,
aby bola pripravená na kolaudáciu. Do
budúceho roka plánujeme ešte podať
žiadosť o príspevok na vymaľovanie garáže, túto investíciu necháme na posúdenie
obecnému
zastupiteľstvu.
Vybudovaním garáže sa ukončila jedna
dlhá etapa, ktorá začala roku 1997. Pre

obec je to významná udalosť, pretože po
mnohých desaťročiach získala priestory
pre techniku a činnosť hasičského zboru.
Roku 2014 po výstavbe hasičskej zbrojnice na zbernom dvore a získaní nového
vozidla roku 2015 vznikala postupne vízia tohto projektu. Koncom roka 2016
začala návrhom rozpočtu a pokračovala
dodnes. Presné informácie – opis udalostí, postupov obecného zastupiteľstva,
zdôvodnenie, nákresy a financovanie
výstavby občania nájdu na našich stránkach, nepotrebujeme ich znova rozpisovať v novinách. Vznikli po začatí stavebných prác v súvislosti s diskusiou,
následným ne-dorozumeniam a urážkam adresovaných nielen nám. Posledná
informácia šíriaca sa po obci o hasičskom aute, čo sa nezmestí do garáže,
bola len vtipnou spomienkou na tieto
udalosti. Po týchto skúsenostiach silu
a výdrž venujeme radšej svojim rodinám
a ľudom, ktorí nás skutočne podporujú.
V našej činnosti stále pokračujeme a postupne pripravujeme techniku na zimnú
prevádzku, prebieha údržba a skúška
techniky, konečne v lepších podmienkach.
Na záver by som sa chcel v mene hasičov poďakovať každému, kto prispel
svojou činnosťou k vybudovaniu garáže
pre hasičské auto a k zveľadeniu areálu
v centre obce. Dokázali sme tak spolu
vytvoriť lepšie podmienky pre budúce
generácie.
Róbert Hričo
predseda DHZ Abrahám
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ABRAHÁMSKA LÍTAČKA
7.9. sme sa po roku opäť stretli na podujatí Abrahámska lítačka. Tak ako po
minulé roky aj tretí ročník bol určený
pre všetky vekové skupiny. Trať s dĺžkou 4 km bola postavená tak, aby ju
zvládli trénovaní športovci aj rodičia s
deťmi. Kým pre menej zdatných bolo
výzvou samotné absolvovanie trate, či
už krokom alebo behom, tí zdatnejší si
merali sily absolvovaním trate v čo najlepšom čase. Niektorí rodičia, tak ako už
v minulosti, trať absolvovali dokonca
dvakrát – najprv na čas a druhýkrát s
deťmi. Patrí im obdiv.
Športovci sa museli popasovať s desiatimi prekážkami. Prvá bola slamená
veža, ktorú pre nás pripravilo P-OD Abrahám. Na druhej prekážke museli účastníci zdolať koryto Gidry. Niektorí ju
zvládli bez zaváhania, niektorí omočili
obuv a boli aj takí, čo sa trochu vykúpali.
Tu nám pomohla príroda, ktorá nám dopriala dostatočnú hladinku vody a poriadnu vrstvu blata. Pri treťom stanovisku súťažiaci prenášali pneumatiky a na
nasledujúcom absolvovali úsek medveďou chôdzou. Piata prekážka bola náročná, každý musel prerúčkovať po železnej tyči, umiestnenej vo výške približne 2,5 metra. Deťom robili oporu
zospodu rodičia, dospelí si museli poradiť sami. Po rúčkovaní svaly na rukách
preverilo aj ťahanie pneumatík na lane.
Športovcov na siedmej prekážke už
mohli vidieť aj obyvatelia zo svojich
okien, pretože trať sa stočila do ulíc Abrahámu. Tu mala každá veková kategória určený počet „angličákov“, cvikov
známych z programov o extrémnych
premenách. Pred zdravotným strediskom, na ôsmej prekážke, každý účastník
triafal medicimbalom do zvoniacich
loptičiek umiestnených vo výške

približne 2,5 m a ďalšou úlohou bolo vyložiť bremeno do výšky 1 m a potom
zložiť opäť na zem. Tesne pred cieľom
čakala na súťažiacich posledná prekážka
– zatĺkanie klincov. Ako sa ukázalo, medzi mužmi bola rozhodujúca pre získanie medailí.
Na súťaži sa zúčastnili obyvatelia Abrahámu, Sládkovičova, Pustých Úľan,
Pavlíc, Bratislavy, Levíc či Vrábľov.
Výsledné poradie bolo nasledovné:
Juniori
1. Damien Berecz
2. Eliška Penzešová 26:42
3. Jakub Vanečko 26:44

Ženy

1. Janka Kolodziejová 23:03
2. Lucia Repová 23:48
3. Martina Horňáková 23:52
Muži
1. Michal Mesiarkin 20:06
2. Kristián Tomík 21:49
3. Róbert Mentel 21:54

Všetkým srdečne gratulujeme. Zvláštna
pochvala patrí p. Milke Horváthovej,
ktorá zvládla celú trať vrátane prekážok.
Touto cestou by sme radi poďakovali
všetkým, ktorí nám pri príprave a realizácii pomohli (Anton Barčák, Ladislava
Buček, Michal Gašpar, Tomáš Hanuliak, Andrejka Hatiarová, Peter Horník,
Julka Farkašová, Jozef Ivančík, Janka
Kondákorová, Matúš Ležovič, Miška
Ležovičová, Peter Masár, obci Abrahám a poľnohospodárskemu družstvu
Abrahám).
Zároveň by sme radi na ďalších ročníkoch privítali aj našich dobrovoľných
hasičov, starších či mladších futbalistov
a ďalších, ktorí majú súťaženie, prekonávanie prekážok, výdrž a silu v krvi. A
tiež tých, ktorí sa chcú jednoducho zabaviť, vyskúšať si prekonávanie prekážok
a otestovať si vlastné limity.
Robert Dlugoš
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Obec Abrahám
Vás pozýva na

Vianočné
trhy
v Abraháme
v sobotu

14. decembra 2019
od 1400h
v kultúrnom dome

v Abraháme
Predajné stánky : vianočná
výzdoba, medovníčky, med,
vianočné oplátky , remeselné
výrobky, výrobky detí ,
Občerstvenie : kapustnica,
varené vínko, punč, nealko
nápoje, čaj
Príďte načerpať
predvianočnú atmosféru
a využite možnosť zakúpiť
si tradičné vianočné výrobky

ABRAHÁMSKE NOVINY
Vydáva obec Abrahám www.abraham.sk
Redakčná rada: Ing. Igor Németh (starosta), Darina Bartošová, Helena Bernadičová, Jana Takáčová
Tlač: Obecný úrad Abrahám
Adresa redakcie: Abrahámske noviny, Obecný úrad, 925 45 Abrahám 52, mail: urad@abraham.sk
Publikované príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia sa vždy stotožňovať s názormi redakcie
Uzávierka budúceho čísla bude 10. december 2019.

