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Vianočná koleda 

V mestečku Betleme, 

v jasličkách na slame 

leží to dieťatko, 

na ktoré čakáme. 

Anjelik bez krídel, 

boží i človečí. 

Nikto ho nevidel, 

každý ho dosvedčí, 

darček mu nesie tam... 

A ja mu do diaľky 

 srdiečko posielam 

namiesto hrkálky. 
Milan Rúfus 

 

Prichádzajú Vianoce, čas, keď sa na chvíľu zastavíme  

a spoločne si vychutnáme pohodu domova. 

Vinšujeme Vám pokojné, šťastné  

a požehnané vianočné sviatky. 

Aby ste si pod stromčekom našli najmä zdravie,  

šťastie, lásku a aby sa plnili Vaše priania. 

Nech rok 2020 ostane len spomienkou na obdobie, 

ktoré bolo pre nás všetkých ťažkou skúškou, 

a nový rok 2021 nech prinesie návrat do bežného života. 

Nech je rok 2021 pre nás všetkých úspešnejší,  

krajší a najmä zdravší. 

 

Spoločne želajú 

 
starosta obce, poslanci, 

zamestnanci obecného úradu 

a redakcia Abrahámskych novín 

 
 

 

 

Asi nemusím pripomínať, že tohtoročné Vianoce budú iné. V horšom prípade to 

bude ako počas Veľkej noci – ani na polnočnú nebudeme môcť ísť. Keď sa stre-

távam s ľuďmi, počúvam, ako rastú obavy, strach, nepokoj. Chcelo by to aspoň 

nejaké dobré správy. Ale práve Vianočné sviatky nám dve dobré správy priniesť 

môžu. 

Prvou je tá, že Boh je nad tým všetkým. Mnohé ľudské výdobytky v technike aj 

spoločnosti museli ustúpiť a stiahnuť sa pred maličkým vírusom. No Boh je stále 

ten istý. Je tu, nemenný a milujúci, aj v ťažkých obdobiach. Ak naše záruky zly-

hávajú, môžeme dôverovať, že Boh tu zostáva a prevedie nás aj cez túto krízu 

rovnako, ako previedol ľudstvo cez mnohé predtým. 

Tá druhá dobrá správa je však ešte dôležitejšia. Boh nie je len neosobný strážca 

vesmíru „tam hore“. Na Vianoce slávime, že sa stal Emanuelom – Bohom s nami. 

Aj v koronakríze je Boh s nami. Je s každým, kto je osamelý. Posilňuje toho, kto 

sa bojí o svojich blízkych a o ich zdravie. Dáva silu a vytrvalosť tomu, kto bojuje 

s chorobou. Boh sa narodil do tohto sveta ako človek a dobrovoľne spojil svoj 

príbeh s mojím. A je stále ten istý aj dnes. Skláňa sa ku mne v tom, čo prežívam, 

a chce v tom byť Emanuel – Boh so mnou. A to už je nádej, s ktorou môžem 

bojovať proti strachu a neistote týchto dní. 

Prajem všetkým požehnané Vianoce, nech nás všetkých posilňuje istota, že 

Boh je pri nás a neopustí nás, ale s istotou a pokojom prevedie cez všetky naše 

obavy. Správca farnosti Ondrej Chrvala 
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ROK 2020 JE ROKOM... 

Rok 2020 je rokom, ktorý sa nám asi z pa-

mäti nikdy nestratí. Budeme si ho pamätať 

ako začiatok niečoho, čo sme si ani v du-
chu nepredstavovali a nečakali, že nás 

môže postihnúť. Veľkú hospodársku 
krízu, ktorá štartovala v USA roku 2008, 

sme pomerne úspešne prešli a ukončila sa 
roku 2014 bez toho, aby sme ju s príliš ne-

gatívnym dopadom pocítili. Postupne sa 
zvyšovala zamestnanosť a príjmy obyva-

teľstva. Aj naša obec mala veľmi výrazne 
znížené príjmy, no snahou a riešením bolo 

spravovať obec tak, aby sme vzniknutý de-
ficit nepocítili a neprejavilo sa to nijako 

negatívne v základnej funkčnosti obce. To 
sa nám podarilo a bolo to vidieť a cítiť po 

všetkých stránkach činností a rozvoja 
obce. No kríza, ktorá sa začala v tomto 

roku a jej spúšťačom je pandémia CO-
VID-19, priniesla znižovanie HDP, a teda 

aj príjmov našej obce už od apríla 2020. 
Ak bude pandémia pokračovať a s ňou aj 

opatrenia, ktorých snahou je zabrániť šíre-

niu vírusu, no ktoré majú dopad aj na hos-
podárstvo našej krajiny, musíme predpo-

kladať a pripraviť sa na ďalší pokles prí-
jmov obce. S tým samozrejme aj do bu-

dúcnosti budú súvisieť všetky aktivity 
v obci závislé od financovania. Krízový 

štáb obce v priebehu tohto roku zasadal 
niekoľkokrát a prijímal opatrenia na pod-

klade rozhodnutí, vyhlášok a usmernení 
vlády a ústredného krízového štábu SR. 

Boli zrušené všetky kultúrne, spoločenské 
a športové podujatia. Opatreniami boli ob-

medzené možnosti stretávania sa, voľného 
pohybu, ale aj rodinné oslavy, svadby, bo-

hoslužby s veriacimi a podobne. Od za-
čiatku bola a je vyhlásená mimoriadna si-

tuácia a neskôr aj núdzový stav na území 
štátu dokonca so zákazom vychádzania. 

O spôsobe a komunikácii zo strany štátu 
k občanom si môžeme myslieť svoje. 

V záujme ochrany zdravia nás všetkých 

však obec poskytuje úplnú súčinnosť nad-
riadeným orgánom pri snahe o eliminova-

nie počtu nakazených. Takto sme prispeli 
na opatrenia v prvom aj druhom kole opat-

rení nielen finančne, ale aj fyzicky jednot-
livcami, za čo všetkým ešte raz ďakujem. 

Aj napriek tejto situácii sme v obci riešili 

v priebehu tohto roku mnohé problémy, 
ktoré nám život priniesol a pre funkčnosť 

obce sa nemohli odkladať.  

V spolupráci a farskou radou boli upra-

vené priestory okolo kostola, bol vybudo-
vaný odvodňovací chodník okolo zákla-

dov tak, aby sa už nezvyšovala vlhkosť 

stien kostola. Bola to dobrá investícia, ak 
uvážime, aké veľké množstvo zrážok 

oproti predchádzajúcim obdobiam padlo 
v tomto roku.  

Čiastočne bola opravená cesta k školskej 

bytovke, pretože po dažďoch tu bývajúci 

ľudia chodili permanentne cez kaluže 

vody. V budúcom roku sa predpokladá za-
čiatok výstavby novej cesty popri bytovke.  

Prebieha spracúvanie projektovej doku-

mentácie na vyriešenie problému prečer-
pávačky splaškovej vody v ohybe cesty pri 

kostole s jej preložením za obec v smere 
na Hoste. So stavebnou realizáciou sa po-

číta v roku 2021.  

Na ZŠ Michala Tareka boli stavebne upra-

vené a sú pripravené priestory pre zriade-

nie školských dielní pre výučbu detí.  

Na základnej škole sme museli vyriešiť aj 

vykurovanie 
školy, keď 

týždeň pred 
spustením vy-

kurovacej se-

zóny začalo 
prepúšťať po-

trubie a v 
škole bola zi-

ma. Opravila 
sa rozsiahla 

havária na vy-
kurovacom 

potrubí a zároveň sa vyriešil odvod zráž-
kovej vody.  

Veľké investície vznikli aj na vodovod-

nom potrubí, keď bolo potrebné odstrániť 
haváriu na potrubí v Novej ulici.  

Aj čerpacia stanica vody zaznamenala re-

konštrukciu zariadení v objekte, či vý-

menu ponorky z vrtu studne. 

 V športovom areáli pribudlo detské 

ihrisko, či úplne nové detské ihrisko 

v priestoroch za múzeom. 

  
Na zbernom mieste sme upravili a vyrov-

nali terén tak, aby sa autá a kontajnery ne-
zabárali do blata.  

 
Zrekonštruovali sme zasadačku na obec-

nom úrade a vytvorili kuchynku.  

Opravili a vymaľovali sme priestory 

klubu, lekárne, ordinácie lekárky vrátane 

zakúpenia nového zariadenia.  
Riešilo sa a realizovalo mnoho ďalších 

vecí, ktoré slúžia pre nás všetkých, aj keď 

možno maličkosti určite prispeli k zlepše-
niu kvality života v našej obci. Plánovali 

toho oveľa viac, rozhodnutie krízového 
štábu obce nezrealizovať v tomto roku in-

vestičné projekty je v tejto ťažkej dobe 
dobrým rozhodnutím. Finančná rezerva 

nám dáva istotu, že v prípade akejkoľvek 
nepredvídanej situácii vieme zabezpečiť 

plynulý chod obce.  

Hľadali a našli sme iné možnosti, ako si 

pripomenúť 

mesiac úcty k 
starším, či 

sviatok Sv. 
Mikuláša. No 

aj tak nám 
chýbajú spo-

ločné akcie, 
posedenia, na 

ktoré sme 
boli zvyknutí 

a ktoré kaž-
doročne dotvárajú a vyplňujú jednotlivé 

časti roku. Jednoducho nám chýba vzá-
jomný kontakt. Pozeranie sa na svet okolo 

seba a ľudí s rúškami je neosobné a nevy-
tvára to pocit spokojnosti a prirodzenosti. 

Všetci však túžime, aby sme mohli znovu 
žiť normálnym spôsobom. Čím skôr, tým 

lepšie. Preto ešte vydržme, dodržiavajme 
opatrenia, ktoré nás chránia pred vírusom. 

Dúfam a verím tomu, že nový rok 2021 
prinesie úľavu a elán do nášho života, že 

budeme môcť znova sa spolu stretávať, 
chodiť riadne do školy, na výlety, dovo-

lenky, žiť tak, ako túžime.  

Prajem Vám všetkým príjemné 

prežitie Vianočných sviatkov a do 

nového roku zdravie, šťastie, 

lásku a spokojnosť.  
 starosta Ing. Igor Németh 



  

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

text je vybraný zo zápisníc OZ, kompletné znenie zápisníc a hlasovanie k bodom programu je uverejnené na www.abraham.sk 

27. FEBRUÁRA 2020 

• Prerokovanie a schválenie čerpania 
rozpočtu obce za 4. štvrťrok 2019. Po 
diskusii poslanci čerpanie rozpočtu 

schválili.  

• Starosta obce Ing. Igor Németh predložil 
na schválenie VZN č. 1/2020 o 
prevádzkovom poriadku pohrebiska 

obce Abrahám a VZN č. 2/2020 o 
ochrannom pásme pohrebiska v obci 

Abrahám.  

• Starosta obce Ing. Igor Németh navrhol 
zrušenie finančnej komisie, pretože si 

neplní funkciu poradného orgánu a 
nespolupracuje s aparátom úradu. 

Poslanci sa zhodli na tom, že i niektoré 

ďalšie komisie sú nefunkčné a neplnia 
svoju úlohu. Starosta obce dal hlasovať 

postupne za zrušenie finančnej komisie, 
kultúrnej komisie, športovej komisie, 

stavebnej komisie, komisie pre verejný 
poriadok, komisie pre bezpečnosť a 

životné prostredie, za zriadenie kultúrno 
-športovej komisie. Všetky návrhy 

poslanci odsúhlasili.  

• Starosta oznámil poslancom, že 
z dôvodu zabezpečenie funkčnosti 
kamerového systému bolo potrebné 

zakúpiť nový počítač, pretože 
predchádzajúci sa pokazil. 

• Starosta oboznámil poslancov, že z 
dôvodu blížiacich sa volieb a 
elektronického spracovania výsledkov 

volieb bolo potrebné zaviesť wifi v 

kultúrnom dome a zároveň zakúpiť nový 
notebook, aby sa výsledky mohli 

elektronicky spracovať a odoslať. 

• Starosta oboznámil poslancov, že 
prebieha v obci orezávanie stromov. 

• Pán Anton Hlavatý upozornil poslancov, 
že bude potrebné orezať v športovom 

areáli i javory, pretože v blízkosti sa 
vytvorí prenesené detské ihrisko. 

• Starosta oboznámil poslancov, že sa 
podáva žiadosť na dofinancovanie 

vybudovania školských dielní. 

• Starosta oznámil poslancom, že obec 
podáva žiadosť aj na Ministerstvo 
financií na rekonštrukciu strechy na 

zdravotnom stredisku. 

• Poslankyňa Ing. Jana Takáčová navrhla 
na doriešenie projektové spracovanie tej 
časti cintorína, v ktorej sa zatiaľ 

nepochováva (sektor F). Starosta 
uviedol, že dostal ponuku od firmy z 

Nových Zámkov a preverí ďalšie 
možnosti na doriešenie pochovávania v 

tejto časti cintorína. 

• Starosta oboznámil poslancov, že 
rokoval s pánom farárom Ondrejom 

Chrvalom z dôvodu rekonštrukcie 

verejného priestranstva okolo kostola a 
spoluúčasti obce za 4660 € – obec by sa 

podieľala 50 %. 

• Poslanec Dávid Grosman upozornil na 
poškodený chodník od kostola smerom k 
Družstevnej ulici. Starosta zabezpečí 

opravu chodníka. 

• Poslanec Vladimír Jucha sa informoval 
o dokončení parkovacej plochy a úprave 
verejného priestranstva pred predajňou 

COOP Jednota. Starosta informoval, že 
COOP Jednota Galanta prisľúbila 

uvedenú úpravu do konca marca 2020. 

14. MÁJA 2020 

• Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce 
za 1. kvartál 2020. Mgr. Jana Hanulia-

ková sa informovala o prečerpaní niekto-
rých položiek rozpočtu. Starosta vysvet-

lil dôvody prečerpania. 

• Prerokovanie investície na technológiu k 
zníženiu obsahu dusičnanov vo vode.  

• Milan Janík navrhol prehodnotiť mož-
nosť prehĺbenia studne, alebo vybudova-
nie nového vrtu.  

• Ing. Takáčová informovala, že pri tomto 
postupe je potrebný geologický prie-
skum.  

Starosta obce informoval o:  

•  zákone, ktorý schválila NR SR dňa 
2.4.2020 o niektorých mimoriadnych 
opatreniach vo finančnej oblasti v súvis-

losti so šírením nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19,  

• rozhodnutí krízového štábu vo veci 
šetrenia finančných prostriedkov – 

zrušenie kultúrno-spoločenských akcií, 
zastavenie poskytovania príspevku pre 

spoločenské organizácie, 

• žiadosti Ing. Igora Bilčíka, bytom č. 1 
Abrahám o odkúpenie obecného 
pozemku par. č. 1391/400 o výmere 330 

m2, 

• žiadosti Lenky Lučanskej na odpustenie 
nájmu a energií za mesiac marec a apríl 
z dôvodu pandémie – karanténne 

opatrenia vo výške 60 eur,  

• poruche vody v Novej a Družstevnej 
ulici a výmene ventila,  

• oprave kamerového systému 
a osvetlenia,  

• rekonštrukčných prácach na obecnom 
úrade, úprave archívu a CO skladu, 

vybudovaní kuchynského kútika a 
rekonštrukcii zasadačky, 

• plánovanej úprave verejného 
priestranstva pred kostolom II. fáza vo 

výške cca 30 000 eur s príspevkovom z 
MASS 11 plus 17 500 eur , 

• úprave dopadových plôch v materskej 
škole,  

• pedagogické pracovníčky MŠ a p. 
Szöllösyová v mesiaci apríl šili ochranné 

rúška v počte 700 ks pre občanov vo 
veku 18 až 64 rokov. Pre občanov vo 

veku nad 65 rokov boli ochranné rúška 
zakúpené, 

• podaní majetkového priznania starostu 
obce v zmysle zákona platného od 
1.1.2020, 

• zgrupovaní sa mládeže a o ich 
neakceptovateľnom správaní. Starosta 

požiadal obvodné oddelenie PZ o 
monitorovanie ŠA a priestorov za KD.  

• Mgr. Hanuliaková sa informovala o 
stave verejného obstarávania – 
Kanalizácia v obci Abrahám, ktoré bolo 

UVO zrušené. Starosta oznámil, že bude 
vyhlásené nové verejné obstarávanie.  

• Mgr. Hanuliaková požiadala starostu a 
poslancov o vysvetlenie príčin zrušenia 

komisií, pretože na predchádzajúcom 
zasadnutí OZ sa nezúčastnila.  

• Mgr. Hanuliaková oznámila, že z dô-
vodu zaneprázdnenosti sa vzdáva pred-

sedníctva v komisii pre voľnočasové ak-
tivity detí a mládeže, alebo žiada jej zru-

šenie, čo OZ zobralo na vedomie  

• Mgr. Hanuliaková informovala, že OZ 
Obec bez hraníc prihlásilo do súťaže 
Strom roka strom v kat. území obce Ab-

rahám „Makrula“ . 

13. AUGUSTA 2020 

Zástupcovia firmy RED CONS-

TRUCTOR Bratislava predstavili svoj 
investičný zámer – vybudovanie 

prechodného ubytovania v extraviláne 
obce Abrahám, ako súčasť areálu farmy 

slúžiacej na rekreáciu a agroturistiku na 
parcelách pri abrahámskom lese.  

• Prerokovanie a schválenie čerpania 
rozpočtu k 30.6.2020. Starosta 

oboznámil poslancov v súvislosti 
s pandemickou situáciou a krátením 

podielových daní o ekonomickej situácii 
obce. Je preto nevyhnutné, aby sa 

výdavky používali na základný chod 
obce, príp. financovanie havarijných 

situácií. 

• Poslankyňa Mgr. Hanuliaková sa pýtala 
na financovanie verejného priestranstva 
pri kostole a čerpanie dotácie z MAS na 

tento projekt. Starosta informoval 
poslancov, že čerpanie dotácie na tento 

projekt bude pravdepodobne v 1. 
kvartáli 2021. Prerokovanie a schválenie 

úpravy rozpočtu.  

• Pracovný materiál k čerpaniu a návrh na 
úpravu rozpočtu bol zaslaný poslancom 

vopred ekonómkou obce. Poslanci si 

úpravu jednotlivých rozpočtových 
položiek prebrali na prípravnej komisii 

OZ. Mgr. Hanuliaková sa pýtala na 
konkrétne úspory investičných položiek. 

Významnými investičnými položkami v 
úprave rozpočtu je vybudovanie terasy a 

schodov v MŠ, fasáda na hasičskej 
garáži, nový traktor–kosačka, ktoré sa 

vzhľadom na situáciu nebudú 
realizovať. Ďalšie úspory vyplývajú zo 
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zákazu organizovania kultúrno-
spoločenských akcií.  

• Schválenie zápisu do kroniky – rok 2016 
a rok 2017.  

• Prerokovanie rekonštrukčných prác na 
soche sv. Jána Nepomuckého.  

• Prerokovanie a schválenie zámeny 
pozemkov na zriadenie novej 
kanalizačnej prepojovacej šachty mimo 

obce Abrahám.  

• Dňa 13.8.2020 sa uskutočnilo pracovné 
stretnutie starostu a zástupcov firmy 
Slovak Telekom týkajúce sa realizácie 

výstavby optickej siete v našej obci. 
Pokládka optickej siete zabezpečí 

vysokorýchlostný internet 1 GB/s. 
Spustenie siete sa predpokladá v 1. 

kvartáli 2021. 

• Firma ProMinent Bratislava zabezpečila 
namontovanie automatického 
denitrifikačného filtra na odstraňovanie 

dusičnanov na čerpacej stanici vody. 
Dňa 15.8.2020 zabezpečia nastavenie 

celého systému.  

• Pán František Bilčík predložil žiadosť o 
odpredaj pozemku p.č. 1391/200, reg. E, 
spolu s vypracovaným znaleckým 

posudkom na uvedenú parcelu. Poslanci 
OZ súhlasia s odpredajom pozemku o 

výmere 16 m2 za cenu uvedenú v 
znaleckom posudku – 36,20 €.  

• Pán Zdenek Borgoš, č. 338 žiada o 
odpredaj pozemkov p.č. 1829 p.č. 1833 
Keďže ide o spoluvlastníctvo, je 

potrebné, aby pán Borgoš predložil 

písomné stanovisko spoluvlastníka. 

• Západoslovenská distribučná, a.s., 
Bratislava požiadala obec Abrahám o 

zriadenie vecného bremena pre potreby 
trafostanice na dobu neurčitú.  

• Alena Hrabinská, konateľka spoločnosti 
Marbe, s.r.o., požiadala o prenájom 

priestorov po bývalej predajni Sovička 
na kancelárske účely. Poslanci so 

žiadosťou nesúhlasili. 

• Starosta informoval poslancov o 
objednávke pre firmu Správa a údržba 
ciest na dovoz brúseného asfaltu v 

množstve 250 t, ktorý bude použitý na 
úpravu miestnych účelových 

komunikácií (Záhumenice, Zberné 
miesto). 

• Lucia Šnóriková, bytom Abrahám č. 149 
požiadala o umiestnenie kanalizačnej 

šachty k realizovanej stavbe rodinného 
domu na obecnom pozemku.  

• Starosta oboznámil prítomných 
poslancov o zasadnutí Rady školy na 

Základnej škole Michala Tareka v 
Abraháme. 

• Poslanec Mgr. Dávid Grosman navrhol 
dokúpenie plastových krhiel do areálu 

cintorína.  

13. NOVEMBRA 2020 

• Prerokovanie a schválenie čerpania roz-
počtu za 3. kvartál 2020. Poslanci schvá-
lili úpravu a čerpanie rozpočtu za 3. 

kvartál 2020  

• Prerokovanie žiadosti o finančný príspe-
vok na poskytovanie sociálnej opatrova-
teľskej služby Sýkorka, n.o., Trenčín. 

OZ odporúča zabezpečiť starostlivosť 
rodinnými príslušníkmi, ktorí môžu po-

žiadať o príspevok na opatrovanie. OZ 
nesúhlasí s poskytnutím finančného prí-

spevku vo výške 9081,06 eur.  

• Prerokovanie žiadosti o vydanie územ-
ného rozhodnutia RED_constructor, 
s.r.o., Bratislava OZ berie žiadosť na ve-

domie. Obec nevydá územné rozhodnu-
tie v tejto veci a odstupuje uvedenú žia-

dosť SSÚ. 

• Informácia o vytvorení nového spoloč-
ného stavebného úradu (SSÚ).  

• Starosta informoval o žiadosti o spolu-
prácu firmy Airnet Siladice, ktorá po-
núka na vlastné náklady vybudovať 

novú optickú infraštruktúru (zavedenie 
vysokorýchlostného internetu, TV). OZ 

súhlasí s vybudovaním a umiestnením 
optickej infraštruktúry na konzolách 

obecného rozhlasu.  

• Informácia o vyhotovení pasportu do-
pravného značenia v obci Abrahám. Vy-
budovanie prechodu pre chodcov pri cin-

toríne, dopravné značenie – zníženie 
rýchlosti zrkadlo.  

• Predaj pozemku pod trafostanicu pre 
ZDIS, a.s., Bratislava par. č. 42/4 o vý-

mere 30 m2 za 870 eur. Hlasovanie: za 5 
poslancov. 

• Starosta informoval o doručení rozhod-
nutia o schválení užívania stavby škol-
ské dielne v ZŠ M. Tareka v Abraháme. 

• Starosta informoval o doručení oznáme-
nia TAVOS, a.s., o začatí projektových 
prác na prekládku čerpacej stanice.  

• Starosta informoval o výzve na dotáciu 
vybavenie ŠJ a kuchyne naša obec ne-

spĺňa podmienky. 

• Zakúpenie umývačky riadu do výdajne 
jedla v školskej jedálni z rozpočtu obce. 

• Starosta informoval o probléme s od-
padmi – zastavený vývoz odpadu na 

skládky v Senci a navýšení nákladov na 
vývoz komunálneho odpadu.  

• Starosta informoval o vyhlásení verej-
ného obstarávania Mikroregiónom 11 
PLUS – odvoz odpadu. 

• Starosta informoval o spustení denitrifi-
kačnej jednotky na čerpacej stanici 

vody. RÚVZ odsúhlasilo skúšobnú pre-
vádzku do septembra 2021. 

• Starosta informoval o žiadosti o výrub 
stromu p. Viery Bohunickej. Pretože ide 

o lipu, ktorá je dominantou obce, odpo-
rúča žiadosť o výrub odstúpiť na posú-

denie Okresnému úradu, odbor ochrany 
ŽP v Galante. 

• Starosta informoval o poruche na kúrení 
v ZŠ M. Tareka v Abraháme – vedenie 

teplej vody bolo odhnité a bolo vyme-
nené za plastové. V lete je nevyhnutné 

zrealizovať vybudovanie odvodu vody, 
ktorým sa bude odvádzať voda z odto-

kov, pretože dochádza k podmývaniu 
budovy školy. 

• Starosta informoval o nevyhnutnosti 
opravy poškodenej strechy na MŠ – 

prasknutie vrchnej vrstvy. 

• Starosta informoval o nevyhnutnosti 
opravy elektriky v ŠA. 

• Starosta informoval o organizácii a prie-
behu testovania na COVID-19. Otesto-

vaných bolo 960 ľudí. 

• Starosta informoval o udelených certifi-
kátoch detských ihrísk v MŠ a v obci. 
Poďakoval rodičom, ktorí sa podieľali 

na oprave detského ihriska v MŠ. 

• Starosta informoval o anonymnom po-
daní na starostu a časti poslancov, kto-
rého obsahom bolo: 

- Porušovanie rozpočtových pravidiel 
v obci Abrahám roku 2019. 

- Čerpanie 55 622 eur vo výdavkovej časti 
rozpočtu mimo schválených položiek 
roku 2019. 

- Námietka na zrušenie finančnej komisie 
v obci Abrahám uznesením OZ roku 

2020. 

• K podaniu sa vyjadrila poslankyňa Ing. 
Takáčová, celé vyjadrenie je zverejnené 

na webovej stránke obce.  

• Ing. Takáčová informovala o vydaní Ab-
rahámskych novín v mesiaci december. 

• Mgr. Hanuliaková sa informovala o 
možnosti opravy cesty, dobudovaní 
osvetlenia a vybudovaní parkoviska pri 

materskej škole. Starosta preverí umies-
tnenie svietidla pri MŠ, opravu cesty ná-

vozom štrku a vybudovanie parkoviska 
vedľa oplotenia MŠ. 

• Mgr. Hanuliaková sa informovala o vy-
budovaní kanalizácie. 

• Starosta informoval o stave a uvoľnení 
možnosti na predloženie projektu na 

exante kontrolu pred vyhlásením VO. 
Starosta požiadal o súhlasné stanovisko 

poslancov OZ. 

 

 



Abrahámske noviny, ročník 17, 2020                                                                                                                                 Strana 5 

 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA ZA ROK 2020 

 

 

 

Jubilanti  

50 rokov 

Xénia Balušíková, René Farkaš 

Andrej Hitka, Lucia Zechelová 

Jana Borýsková, Peter Kollár 

Michal Kašša, Monika Danišová 

Mária Paráková, Renáta Leváková 

Barbara Jucková, Viera Bohunická 

Jaroslav Štefunko, Roman Jursa 

Maroš Guldan 

60 rokov 

Terézia Kopáčiková, Irena Paráková 

Vladimír Štefunko, Darina Bartošová 

Ivan Toman, Vladimír Kollár 

Zita Hričová, František Bilčík 

Mária Kopáčiková, Vladimír Štefunko 

Zuzana Šimončičová, Karol Bednárik 

Eva Gáliková, Anna Ivančíková 

Irena Barčáková, František Ivančík 

Gabriela Grňová, Mária Ivančíková 

Miroslav Szöllösy 

70 rokov 

Stanislav Minarovič, Helena Vrábliková 

Mária Černušková, Jozef Ivančík 

Rastislava Banášová, Milan Kaša 

Anna Klučiarová, Jozef Klement 

Pavol Hudcovský, Anton Rovenský 

Pavol Šomody, Margita Bučeková 

Július Haas, Eva Paráková 

Terézia Vrbovská, Helena Horváthová 

Eva Lukašáková 

80 rokov 
Emília Izakovičová, Mária Švehlová 

Helena Rovenská, Anna Štefunková 

Emília Hitková, Marta Krajčovičová 

Ružena Královičová, Ľudmila Paráková 

Michal Múčka, Mária Nižnanská 

Mária Šípková 

 

Jubilantom srdečne blahoželáme! 

 

 

 Narodili sa 

 

Marek Hockicko 
rodičia Marek a Alena Hockickoví 

Peter Frnka 
rodičia Pavel a Miroslava Frnkoví 

Amélia Štefaňáková 
rodičia Ing. Jozef Štefaňák a Ing. Naďa Takáčová 

Nikolaj Šido 
rodičia Peter a Lucia Šidoví 

Ondrej Štefunko 
rodičia Ondrej a Ing. Zuzana Štefunkoví 

Oliver Sládeček 
rodičia Richard a Daniela Sládečkoví 

Sebastián Parák 
                rodičia Martin Parák a Dominika Parák Banášová 

                             Vitajte medzi nami! 

 

Manželstvo uzavreli 
 

Roman Hornáček a Erika Záhradníková 

Marek Hockicko a Alena Hornáčeková 

Bc. Zdenko Ondrejčák a Ing. Veronika Némethová 

Vladimír Kucej a Dana Szomolayová 

Peter Kostolanský a Michaela Hafnerová 

Ing. Pavol Šléger a Alena Bednáriková 

Ivan Szőllősy a Veronika Šipošová 

Anton Hlavatý a Monika Matloňová 

Peter Táčovský a Bc. Lucia Šnóriková 

Vladimír Černý a Gabriela Grňová 

Novomanželom srdečne blahoželáme! 

 

 

 

Opustili nás 

Helena Lovecká 
vo veku 93 rokov 

Ľudmila Rímešová 
vo veku 68 rokov 

Mária Štefunková 
vo veku 71 rokov 

Mária Cmerová 
vo veku 88 rokov 

Ivan Dudáš 
vo veku 62 rokov 

Štefan Bartuš 
vo veku 80 rokov 

Helena Kollárová 
vo veku 95 rokov 

 

Bernardína Szöllösyová 
vo veku 85 rokov  

Jozef Križanovič 
vo veku 83 rokov 

Vladimír Miklošík 
vo veku 50 rokov 

Daniel Rosenberg 
vo veku 65 rokov 

Anna Benkovská 
vo veku 85 rokov 

Milan Kollár 
vo veku 88 rokov 

Miroslav Uhlík 
vo veku 59 rokov 

Odpočívajte v pokoji! 
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MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V ABRAHÁME

ZO ŽIVOTA MO MATICE SLOVENSKEJ V ABRAHÁME V ROKU 2020 

Miestny odbor Matice slo-

venskej v Abraháme začal 

rok 2020 veľmi aktívne, 

pretože sme už na 18. janu-

ára 2020 zvolali výročné 

zhromaždenie MO MS, 

kde sme schválili plán čin-
nosti na rok 2020 a zároveň 

si pripomenuli aj 20. výro-

čie založenia nášho MO 

Matice slovenskej. 

VZ malo veľmi dobrý prie-

beh. Po pracovnej časti na-

sledovala slávnostná časť. 

S príhovorom vystúpil 

podpredseda MO MS Ma-

rian Vrbovský. Každý 

účastník dostal Bulletin, 

ktorý sme vydali pri príle-
žitosti 20. výročia založenia MO MS 

v Abraháme. 

Predsedníčka spracovala zápisnicu, 

ktorú zaslala spolu s ostatnými mate-

riálmi na Ústredie MS v Martine. 

Splnili sme aj povinnosti voči Ústrediu 

Matice slovenskej, elektronicky bola 
spracovaná matričná kniha so stavom 

členov k 31.12.2019. Počet členov bol 

104. 

Predsedníčka sa zúčastnila na Základnej 

škole Michala Tareka prednesu poézie 

a prózy pod názvom „Čaro slova“, kde 

odovzdala víťazom Bulletin pri príleži-

tosti 20. výročia založenia MO MS 

v Abraháme a sladkosti. Zároveň napí-

sala článok, ktorý bol uverejnený na we-
bovej stránke MS Martin, našej matičnej 

stránke a v online novinách Abrahám-

čan. 

Pretože vzhľadom na koronavírus boli 

pozastavené aj v našej obci všetky akcie, 

MO MS v zmysle schváleného plánu 

činnosti nemohol akcie organizovať. 

Nezúčastnili sme sa na divadelnom 

predstavení, ani koncerte Kantiléna. 

Koncert Kantiléna bol presunutý na apríl 

2021, pokiaľ to situácia dovolí.  

4.4.2020 si pripomenuli 75. výročie 

oslobodenia našej obce Sovietskou ar-

mádou. Predsedníčka napísala článok, 

ktorý bol uverejnený v online novinách 

Abrahámčan a na matičnej stránke. 

8.5.2020 predsedníčka MO MS a sta-

rosta obce Ing. Igor Németh položili 

vence k pomníku padlých bez účasti 

verejnosti. Slávnostná sv. omša za pad-

lých v 1. a 2. svetovej vojne bola v kos-

tole 10.5.2020. 

13.6.2020 sme sa vo veľkom počte zú-

častnili na brigáde v Abrahámskom 

parku. Predsedníčka napísala článok, 

ktorý bol uverejnený na webe MS Mar-

tin v sekcii správy z Trnavského kraja, 

na našej matičnej stránke a online novi-
nách Abrahámčan spolu s fotografiami, 

ktoré urobil Marian Vrbovský. 

21.6.2020 bola na Rádiu Regina odvy-

sielaná hodinová relácia o našej obci, 

pod názvom „Zvony nad krajinou“, jed-

notlivé časti tejto relácie nahrávali s re-

daktormi RTVS, rádio Regina aj členo-

via výboru MO MS Bohumil Čambál – 

história obce, Marian Vrbovský – Abra-

hámsky park a Anna Klementová – čin-

nosť MO MS v Abraháme. Relácia mala 
veľký úspech, pretože bola pekne re-

dakčne spracovaná. 

17.7.2020 sa 14 matičiarov zúčastnilo na 

koncerte na nádvorí kaštieľa v Galante. 

Koncertoval orchester TASTE OF 

BRASS, ktorí účinkuje aj na Kantiléne 

Karola Duchoňa. Koncert sa konal 

v rámci hudobných piatkov v Galante. 

Vystúpenie malo veľmi dobrú úroveň, 

vypočuli sme si množstvo populárnych 

piesní v podaní sólistov orchestra, 

hlavne však piesne Karola Duchoňa. Bol 
to veľmi pekný kultúrny zážitok. Kon-

cert mal benefičný charakter a matičiari 

prispeli svojimi finančnými prostried-

kami, za čo všetkým patrí srdečná 

vďaka. 

Členovia výboru MO 

MS uvarili u predsed-

níčky „v záhrade pod 

marhuľou“ kotlík mati-

čiarskeho gulášu, kto-

rým pohostili takmer 

30 matičiarov MO. Po-
zvaní boli tí, ktorí sa 

aktívne zapájajú do 

činnosti, zúčastňujú sa 

na brigádach a spoloč-

ných akciách. 

Neorganizovali sme 

pravidelnú Vatru Ús-

tavy, predsedníčka na-

písala článok, ktorý bol 

uverejnený na Abra-
hámskej stránke, ma-

tičnej a online novi-

nách Abrahámčan, ktorým sme symbo-

licky „Vatru Ústavy zapálili“. Článok 

uverejnila aj webová stránka MS. 

Zorganizovali sme celodenný výlet 

s návštevou zámku Červený Kameň, 

mesta Modry, kde sme navštívili Mod-

ranský cintorín, hrob Ľudovíta 
Štúra, poklonili sa jeho pamiatke a polo-

žili venček. Na spiatočnej ceste bola zas-

távka na cintoríne v Majcichove, kde je 

pochovaný Ján Palárik. Tu sme sa po-

klonili jeho pamiatke a položili venček 

na hrob, pretože si v tomto roku pripo-

míname 150. výročie jeho úmrtia. Ján 

Palárik pôsobil ako farár aj v našej far-

nosti, ktorá bola v minulosti filiálkou 

obce Majcichov. Na budove obecného 

múzea v našej obci má pamätnú tabuľu. 

Počas abrahámskych hodov členovia 

výboru inštalovali v klube matice vý-

stavu k 20. výročiu vzniku MO MS. Vý-

stavu si záujemci môžu pozrieť v klube 

matice do konca do konca roka 2020. 

Pretože sa blíži čas Vianoc, začiatkom 

decembra ozdobíme a rozsvietime via-

nočný strom pred klubom matice, aby 

sme si aj týmto spôsobom spríjemnili 
v našej obci blížiace sa sviatky. 

Vážení čitatelia, zároveň mi dovoľte po-

priať Vám i Vašim rodinám pokojné, 

milostiplné vianočné sviatky, prežite ich 

v zdraví, šťastí, v láske a hlavne v po-

koji. 

Anna Klementová 

predsedníčka MO MS Abrahám 
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20 ROKOV ČINNOSTI MO MS V ABRAHÁME 

Toto bolo základné motto výstavy orga-

nizovanej počas hodových dní v našej 

obci. 

Na 22 paneloch Miestny odbor Matice 

slovenskej v Abraháme v skratke zobra-

zil svoju 20-ročnú činnosť formou foto-

grafií a príspevkov. Tak ako po iné roky 

aj počas hodovej nedele 27.9.2020 si vý-

stavu prezrelo množstvo našich spolu-

občanov a hodových hostí. Účastníkov 

veľmi zaujali akcie, ktoré členovia ma-

tice v priebehu uplynulých rokov zorga-

nizovali. 

 
Na prvých paneloch to boli informácie 

o histórii, založenie MO MS, prví členo-

via výboru a prvé uskutočnené akcie. 

Mnohí už nie sú medzi nami. Medzi nich 

patrí aj prvý predseda MO MS Ján Gros-

man, ktorý bol predsedom 3 roky. Po 

ňom 14 rokov Bohumil Čambál a od 

roku 2018 do funkcie predsedníčky bola 

na Valnom zhromaždení zvolená Anna 

Klementová. 

Na ďalších paneloch je množstvo foto-

grafií z jednotlivých výletov, ktoré sme 

zorganizovali. Spomeniem Gabčíkovo, 

Rajecká Lesná, Topoľčianky, Arboré-

tum Mlyňany, Štúrovo, Ostrihom, Tren-

čín, Trenčianske Teplice, Komárno, 

Bratislava, Košice, Vysoké Tatry, 

Trnava, Smolenice, Modra, Častá, Ho-

líč, Velehrad, Modrá na Morave. 

Pravidelne sa zúčastňujeme na výroč-

ných zhromaždeniach v Cíferi a Veľ-

kých Úľanoch, koncertoch v Cíferi a no-

voročných koncertoch v Dome MS 
v Galante. Dom MS nás pozýva na Kan-

tilénu, Trenčín Trnava ruža voňavá 

a Vatru zvrchovanosti, z ktorých je na 

výstave množstvo záberov. 

18 rokov sa zúčastňujeme svojimi jed-

lami na výstavke a ochutnávke jedál sta-

rých materí, naposledy v minulom roku 

v   Hoste. Tohto roku sa akcia neusku-

točnila.  

 
MO MS si zaspomínal na matičné plesy, 

mikulášske posedenia pre matičiarov, 

zasadnutia KR MS v našej obci, vý-

znamné osobnosti, významné výročia 

v jednotlivých rokoch, účasť na súťaži 

vo varení gulášu, Vatra Ústavy, kladenie 

vencov, družobnú spoluprácu s MO 

Veľké Úľany, Cífer, Sládkovičovo. 

Všetko je zdokumentované fotogra-

fiami, ktoré vyhotovil náš matičný foto-
graf Marian Vrbovský, alebo tajomníčka 

Ing. Jana Takáčová, a článkami, ktoré 

napísala predsedníčka Anna Klemen-

tová. 

Významným osobnostiam a význam-

ným výročiam boli v minulosti veno-

vané samostatné výstavy. S hrdosťou 

a vďačnosťou si na osobnosti, ktoré pô-

sobili v našej obci, aj na rodákov, ktorí 

pochádzajú z našej obce, spomíname. 

Časť výstavy je venovaná spolupráci so 

Základnou školou Michala Tareka – or-

ganizovanie spoločných výletov, rybár-

ske preteky žiakov, čaro slova, vystúpe-

nia žiakov na akciách MO MS, účasť na 

výstavách. 

Počas hodového pondelka výstavu nav-

štívili žiaci Základnej školy Michala Ta-
reka, ktorí si vypočuli prezentáciu o čin-

nosti MO MS v Abraháme z úst pred-

sedníčky Anny Klementovej. So záuj-

mom si ju vypočula posledná skupina, 

ktorú tvorili žiaci 7., 8. a 9. ročníka. 

O pár rokov sa môžu niektorí z nich stať 

našimi pokračovateľmi. Čo viac by sme 

si mohli priať?  

MO Matice slovenskej v tomto roku 

plánoval spoločný výlet so žiakmi „Po 

stopách Jána Palárika“. Vzhľadom na 

vzniknutú situáciu výskytu pandémie sa 

výlet neuskutočnil. Veríme, že v budú-

com roku nám to situácia dovolí a pri-

pravíme zaujímavý výlet po stopách slo-

venských národných buditeľov. 

Výstavu si so záujmom prezrela aj dele-

gácia matičiarov z družobného MO MS 

Sládkovičovo, ktorí nás poctili svojou 
návštevou. 

Anna Klementová 

 predsedníčka MO MS Abrahám  

AKO SME V TOMTO ROKU MATIČNÝ GULÁŠ VARILI...

Družstvo matičiarov sa každoročne zú-

častňuje na akcii Abrahámsky kotlík – 

súťaž vo varení gulášu, ktorú organizuje 

Obec Abrahám. V tomto roku sa akcia 

neuskutočnila, preto sa členovia výbo-

rov MO Matice slovenskej dohodli na 

varení matičného gulášu v súkromí ro-

dinného domu. 

K rozhodnutiu sme prišli po skonštato-

vaní, že máme od sponzorov divinu 

a jednotlivé poľnohospodárske pro-

dukty do gulášu prinesú členovia výbo-

rov. A tak sa začali prípravy. 

Dohodli sme sa, kto čo zabezpečí, a vo 

štvrtok sme sa všetci stretli pod našou 

marhuľou na dvore, kde 

sa kotlíkový guláš varil. 
Počasie nám nevýslovne 

prialo, bol krásny slnečný 

deň a varenie gulášu nám 

išlo od ruky. Nechýbalo 

ani krátke posedenie pri 

káve a domácom zá-

kusku. A prišiel čas, keď 

bolo guláš treba poriadne 

dochutiť a skonzumovať. 

Pozvali sme aj ďalších 

členov matice, ktorí sa aktívne zapájajú 

do našej činnosti a ktorí zase prispeli 
kvalitným vínkom, pagáčikmi, koláčmi 

a samozrejme dobrou náladou. 

Veď ako sa hovorí, keď nás je pokope 

viac, tak určite aj lepšie chutí. Svorne 

sme konštatovali, že guláš všetkým chu-

til, a my, ktorí sme ho varili, sme mali 

dobrý pocit zo spoločného stretnutia. 

Verím, že takéto varenie matičného gu-

lášu nebolo posledné a aj v budúcnosti si 

ho zopakujeme. Veď čo môže byť lepšie 

a krajšie ako stretnutie priateľov, ktorí 

sa vzájomne rešpektujú a podporujú. 

A tento rešpekt a podpora medzi našimi 

matičiarmi nechýba. 

Anna Klementová 

predsedníčka MO MS Abrahám 
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ABRAHÁMSKI MATIČIARI NA KONCERTE V GALANTE 

14 členovia Miestneho odboru Matice 

slovenskej v Abraháme s vďakou prijali 

pozvanie Domu Matice slovenskej 

v Galante na koncert orchestra TASTE 

OF BRASS so svojimi sólistami. Ho-

rúce slnečné popoludnie vystriedali 
mraky a zo všetkých strán sa dal predpo-

kladať dážď. Našťastie to bolo iba naše 

tušenie a na koncert to nemalo vplyv, 

pretože sa konal v pripravenom 

obrovskom prístrešku, kde bolo veľmi 

príjemne.  

Vystúpenie malo veľmi dobrú úroveň, 

vypočuli sme si množstvo populárnych 

piesní v podaní sólistov orchestra, 

hlavne však piesne Karola Duchoňa, ga-
lantského rodáka. Bol to veľmi pekný 

kultúrny zážitok. Koncert mal benefičný 

charakter, matičiari prispeli finančnými 

prostriedkami, za čo im patrí srdečná 

vďaka. 

Koncert bol organizovaný MsKs Ga-

lanta a Domom MS v Galante v rámci 

kultúrneho leta a keďže sa konal presne 

v dátum výročia Pamätného dňa vyhlá-

senia Deklarácie o zvrchovanosti SR 17. 

júla 2020 pani riaditeľka Domu MS kon-
cert venovala tomuto výročiu. 

Anna Klementová 

MO MS Abrahám 

 

   VATRA ÚSTAVY V TOMTO ROKU... IBA SYMBOLICKY 

1. september 2020 – v tento slávnostný 

deň si pripomíname Deň Ústavy SR. 

Spomienka na deň prijatia Ústavy SR je 

vyjadrením hrdosti, že na Slovensku 

máme základný právny dokument obsa-

hujúci najdôležitejšie pravidlá spoluna-

žívania, činnosti štátnych inštitúcií a ob-

čianskej spoločnosti. Ústavou sme po-

tvrdili seba, potvrdili sme aj cestu mla-

dej Slovenskej republiky.  

Sme však svedkami toho, že nám nie-

kedy chýba pocit hrdosti na našu Slo-

venskú republiku, na úsilie našich pra-

dedov i celého slovenského národa bo-

jujúceho za samostatné Slovensko. 

Je preto nevyhnutné, aby sme si častej-

šie pripomínali slová našej štátnej 

hymny, spred takmer 200 rokov, kde jej 

autor Janko Matuška metaforicky vy-

zýva Slovákov k oživeniu Slovenska. 
Pripomínajme to hlavne našim deťom, 

aby tento odkaz odovzdali ďalším gene-

ráciám. 

Každoročne sa v rôznych častiach našej 

vlasti pri tejto príležitosti zapaľujú 

Vatry Ústavy. Nebolo tomu inak po mi-

nulé roky ani v našej obci. Obec Abra-

hám zastúpená starostom Ing. Igorom 

Némethom v spolupráci s Miestnym od-

bor Matice slovenskej v Abraháme 
s predsedníčkou Annou Klementovou 

každoročne Vatru Ústavy v našej obci 

organizovali. Môžeme konštatovať, že 

mala vždy veľmi dobrú úroveň a zúčas-

tňovalo sa na nej množstvo našich spo-

luobčanov i občanov okolitých obcí.  

V tomto roku z dôvodu šíriacej sa pan-

démie a stále platnej mimoriadnej situá-

cie na území Slovenskej republiky, 

v rámci dodržiavania protiepidemiolo-

gických opatrení Úradu verejného zdra-

votníctva si takto symbolicky pripomí-

name 1. september 2020 – Deň Ústavy 

SR a zapálenie Vatry Ústavy. 

Zdravie našich spoluobčanov si musíme 

chrániť, aby sme sa v budúcom roku 
všetci v zdraví stretli v priestoroch špor-

tového areálu a pripravili Vatru Ústavy, 

ktorú budeme môcť zapáliť za účasti na-

šich spoluobčanov a vyjadriť tak pod-

poru našej krásnej vlasti.  

Anna Klementová 

MO MS Abrahám 

MODRA, MILÁ MODRA... 

 Je slnečné štvrtkové ráno a našich ma-

tičiarov čaká celodenný výlet do Modry, 

na Červený Kameň a na spiatočnej ceste 

zastávka v obci Majcichov. 
Ale poďme pekne po poriadku.  

Výbory MO MS v Abraháme sa na svo-

jom zasadnutí dohodli, že pre našich 

členov zorganizujeme celodenný výlet 

do blízkeho okolia. 24 matičiarov preto 

nasadalo šiesteho augusta do pohodl-

ného autobusu autodopravcu z Trnavy. 

Odchod bol naplánovaný na 8. hodinu 

od kostola. Po skontrolovaní všetkých 
prihlásených sme sa vydali na cestu 

smerom na Pusté Úľany do 

Štúrovej Modry.  

Predsedníčka MO MS po-

čas cesty poskytla účastní-

kom krátku informáciu 
o meste Modra, modranskej 

keramike a štúrovcoch. 

Prvá zastávka bola 

v Modre, na Modranskom 

evanjelickom cintoríne, kde 

sme položili venček 

k hrobu Ľudovíta Štúra 

a minútou ticha si uctili 

jeho pamiatku.  

Cesta pokračovala do SNM 

Ľudovíta Štúra na Kukučí-

novej ulici, tu je Múzeum 

slovenskej keramickej plas-

tiky a Galéria Ignáca Biz-

mayera. Modranská keramika získala 

najvyššie ocenenia na medzinárodných 

výstavách. Vystavené exponáty nás 

všetkých veľmi zaujali. Taktiež galéria 

národného umelca Ignáca Bizmayera, 
ktorý sa zaradil medzi významných maj-

strov európskej keramiky. Jeho 
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celoživotné dielo v nás zanechalo ob-

rovský zážitok. 

Potom nasledovala prehliadka mesta, 

posedenie pri kávičke, občerstvení 

a v reštaurácii Club MKM na vonkajšej 

terase spoločný obed. Po dobrom obede 

a občerstvení pokračovala naša cesta na 

Červený Kameň.  

Tu sme mali objednaný vstup o 13,15 h 

so sprievodcom Denisom. Veľký okruh 

trval 75 minút. Jeho trasa vedie 24 bo-

hato zariadenými miestnosťami. Prechá-

dzali sme salónmi, spálňami, jedálňou 

s rytierskou sálou, kde sme si prezreli 

inštaláciu novodobého interiérového za-

riadenia šľachty od obdobia renesancie 

po obdobie secesie. Prehliadka zahŕňala 

aj hradné podzemie, súčasťou ktorého je 
aj obranný systém hradu.  

Nezabúdali sme ani na pitný režim, pre-

tože teplota stúpala k tridsiatke. 

K dispozícii mali výletníci v autobuse 

dostatočné množstvo minerálky.   

Čas rýchlo plynul a my sme sa pustili na 

spiatočnú cestu, teraz smerom na Tr-

navu do Majcichova. Tu je na cintoríne 

pochovaný Ján Palárik. Počas cesty 

predsedníčka prečítala krátky životopis, 

aby sme si pripomenuli túto významnú 

osobnosť. Ján Palárik ako správca Maj-
cichovskej farnosti pôsobil aj v našej 

obci, pretože obec Abrahám bola filiál-

kou Majcichovskej farnosti. K hrobu 

sme položili venček a minútou ticha si 

uctili jeho pamiatku. 

Záver nášho výletu už patril „sladkej 

bodke“, ktorú sme účastníkom zájazdu 

sľúbili. Bola to vynikajúca zmrzlina 

v obci Majcichov. 

Už len pár kilometrov a šťastlivo sme 

prišli domov. Navzájom sme si poďako-

vali za príjemne strávené chvíle a nášmu 

šoférovi za to, že nás v poriadku pri-

viezol domov. 

Matičný fotograf tieto chvíle zachytil 

svojím fotoaparátom. Veríme, že nám 

budú ešte dlho pripomínať spoločné zá-

jazdy abrahámskych matičiarov. Je to 

pre nás z každej akcie vždy pekná spo-

mienka. 

Anna Klementová 

predsedníčka MO MS Abrahám 
 

BRIGÁDA V ABRAHÁMSKOM LESOPARKU 

Krásne slnečné počasie a vysoká účasť 

brigádnikov. Toto je výstižné zhodnote-

nie brigády. 

Ale poďme pekne po poriadku. V so-

botu 13. júna 2020 sa na základe výzvy 

organizátorov Občianskeho združenia 
Aguila a MO MS Abrahám stretlo pri 

autobusovej zastávke pri POD 31 

účastníkov. Po krátkom privítaní Maria-

nom Vrbovským sme sa rozdelili do via-

cerých skupín a brigáda sa mohla začať.  

Jedna časť brigádnikov začala pracovať 

na prístupovej ceste, kde odstraňovali 

výrastky na stromoch pri ceste, ďalšia 

skupinka si zobrala plastové vrecia 

a zbierala odpad, hlavne papier a plasty, 
ktorý na prístupovej ceste a chodníkoch 

zanechali návštevníci Abrahámskeho 

lesa po skonzumovaní stravy a pitia. 

Najviac odpadu bolo na betónových sto-

loch a pod nimi pri bývalom kaštieli. 

Pravdepodobne si tu niektorí návštev-

níci robia piknik a odpad nechajú rozhá-

dzaný po zemi. Stačilo by zobrať so se-

bou plastové vrece a odpad zobrať so se-

bou. Verím, že sa postupne naučíme aj 
takému poriadku. 

Táto skupina umyla všetky tabuľky 

umiestnené vedľa prístupovej cesty, 

ktoré poskytujú informácie návštevní-

kom lesoparku a hlavnú informačnú ta-

buľu. 

Ďalšia skupinka, hlavne mužská, si zo-

brala za úlohu výrobu lavičky. Pretože je 

spodná časť z betónov, potrebovali tam 

silných chlapov na osadenie. Ohobľo-

vané dosky zabezpečil p. Robert Dlugoš. 

Brigádnici ich natreli farbou, aby bolo 

drevo trvácnejšie. Veríme, že lavička 

bude dlhé roky slúžiť návštevníkom, 

ktorí si na nej môžu posedieť, odpočinúť 
a nadýchať sa zdravého vzduchu pod 

tromi gaštanmi. 

 Marian Vrbovský pokosil prístupový 

chodník ku krížovej ceste a k makrule, 

ktorá je prihlásená do súťaže. Je to 

poznať, že každoročne je táto prístupová 

cesta viackrát pokosená, pretože je 

pekne udržiavaná a je k jednotlivým za-

staveniam dobrý prístup.  

Pomerne veľká skupina brigádnikov sa 

pustila do čistenia tzv. grófskeho kúpa-

liska. Kúpalisko bolo silne obrastené 

machom a na jeho dne množstvo ze-

miny. Brigádnici všetko vyčistili, vyza-

metali, čoho dôkazom je aj spoločné 

foto takmer všetkých účastníkov bri-

gády. Plasty nazbierané do vreca budú 

odovzdané do zberného dvora.  

 
Náš matičný fotograf zabezpečil množ-

stvo fotozáberov, ktoré nám budú tieto 

príjemne a užitočne strávené chvíle 

v našom lesoparku pripomínať. 
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Brigádnici vykonali množstvo dobrej 

práce a po práci si zaslúžili aj odmenu, 

ktorou bolo občerstvenie. Na grile mati-

čiarky pripravili špekáčiky, p. Magda-

léna Čambálová napiekla oškvarkové 

pagáčiky, p. Milada Ivančíková lekvá-

rovú roládu. Nechýbal ani pohárik 

bieleho či červeného vínka a množstvo 

minerálky, pretože bolo horúco a treba 

dodržiavať aj pitný režim. 

Domov sme sa vrátili spokojní, pretože 

bolo za nami množstvo dobre vykonanej 

práce, čo bolo aj účelom brigády.  

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zú-

častnili. Veríme, že aj na ďalšej brigáde 

sa zídeme vo vysokom počte. Veď to ro-

bíme pre všetkých občanov našej krás-

nej obce a Abrahámsky park je našou vi-

zitkou. 

Anna Klementová 

MO Matice slovenskej Abrahám 

MIKROREGIÓN 11 PLUS NA KOLESÁCH... 

Spoznaj Mikroregión 11 plus na kole-

sách, takto znela výzva pre cyklistov, 

ktorí sa registrovali na akciu dňa 

19.9.2020 v Pustých Úľanoch. 3. ročník 

cyklopodujatia organizovaný Mikrore-
giónom 11 plus sa v tomto roku uskutoč-

nil aj v našej obci.  

Po registrácii, ktorá prebiehala v Pus-

tých Úľanoch, prichádzali cyklisti do 

našej obce, kde ich privítal starosta obce 

Ing. Igor Németh a správkyňa obecného 

múzea Ľudmila Horváthová.  

Po prehliadke múzea sa účastníci cyklo-

podujatia presunuli do priestorov klubu 

matice, kde boli členovia Miestneho od-

boru Matice slovenskej s ochutnávkou 
pekárenských výrobkov.  

Na stoloch nechýbal kváskový chlieb 

viacerých druhov (pšeničný, špaldový), 

zemiakové pagáčiky a praclíky, ktoré 

zabezpečila obec Abrahám.   

Orechovníky, makovníky, štrúdle, 

mriežkové jablkové rezy, strúhaný tva-

rohový koláč a rôzne slané pečivo, ty-
činky, pagáčiky a maslové pečivo pri-

pravili naše matičiarky, Emília Ležovi-

čová, Terézia Vrbovská, Magdaléna 

Čambálová, Milada Ivančíková a Anna 

Klementová na vlastné náklady. Patrí im 

za to srdečná vďaka. 

Zároveň obec Abrahám zabezpečila pre 

účastníkov minerálky a matičiari všet-

kých obslúžili kávou a ponúkli prinese-
ným ovocím. Zaregistrovaných účastní-

kov bolo vyše 70, čo je asi polovica 

z minulého roka. Vidieť, že aj napriek 

vírusovej infekcii a prijatým opatreniam 

je o toto cyklopodujatie záujem. 

Po krátkom občerstvení sa cyklisti po-

brali ďalej. Ich trasa viedla do obce Pav-

lice. Ďalšou zastávkou bola obec Vode-

rady, tu už na nich čakala ochutnávka 

výživových produktov. 

Popriali sme im šťastnú cestu a na bu-

dúci rok zvážime aj našu účasť, pretože 

medzi účastníkmi boli aj skôr narodení, 

ktorí putovanie na bicykli hravo zvlá-

dali. 

Anna Klementová 

MO MS Abrahám

ROK BEZ SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V OBCI 

Blíži sa čas adventu, ktorý nás pripravuje na obdobie slávenia Vianoc. Aj keď v týchto náročných časoch nie je možné sa zúčas-
tniť na tradičných vianočných trhoch, posedeniach alebo iných kultúrnych podujatiach spojených s vianočnou atmosférou. Viac 

voľného času nám dáva možnosť stráviť chvíle s ro-

dinou a pripomína nám pravý zmysel Vianoc. Kul-

túrna komisia obce Abrahám sa počas celého roka 

spoločne stretávala a hľadala spôsob, ako čo i len na 

chvíľu vniesť kultúru do obecného spolužitia. Na-

priek našim snahám nebolo možné tento rok uspo-

riadať žiadne kultúrne akcie v obci. Kultúrna komi-

sia v spolupráci so starostom obce bola povinná sa 

vždy riadiť aktuálnymi pokynmi RÚVZ, ktoré v pr-

vom rade slúži na ochranu nášho zdravia. Pevne ve-
rím, že nasledujúci rok bude oveľa priaznivejší pre 

kultúrne vyžitie v našej obci. Spoločne dúfame, že 

aktuálna situácia čo najskôr pominie a život v obci 

sa opäť prebudí. Zodpovedným prístupom nás všet-

kých môžeme prekonať tieto náročné chvíle, ktoré 

nás zasiahli. Kultúrna komisia Vám praje radostné 

prežitie vianočného obdobia a blížiaceho sa nového 

roku, a zároveň sa teší na spoločne strávené poduja-

tia, ktoré nám bude umožnené zorganizovať.  

                                                                                                                        

Mgr. Dávid Grosman 

predseda Kultúrnej komisie  

Prichádza sviatočný čas,  

na ktorý sa dlho teší každý z nás. 

Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, 

vianočnej nálade každý z nás podlieha. 

Zabudnime na smútok, 

zanechajme zvady, buďme k sebe milí,  

dobrí a majme sa radi. 

Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, 

každému sa splní túžba, aspoň malilinká. 

Šťastné a veselé želajme si spolu, 

a potom spoločne k štedrovečernému stolu. 

V novom roku prajeme všetko,  

čo radosť vzbudí, prajeme lásku, 

lebo spája ľudí, prajeme priateľov, čo dokážu žiť, 

prajeme milovať a milovaný byť. 

 

Predseda Kultúrnej komisie  

Mgr. Dávid Grosman a členovia 
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MATERSKÁ ŠKOLA V ABRAHÁME 

Rok 2020 je pre nás všetkých akýsi zlo-

žitý. Aj pre našu MŠ bol zvláštny, pre-
tože od marca 2020 sme museli z dô-

vodu pandemických opatrení prerušiť 

prevádzku. Táto situácia postavila celú 

spoločnosť pred vážne výzvy. Aj naša 

MŠ sa zapojila do online vyučovania, 

aby si deti rozvíjali aj takouto formou 

svoje myslenie a nadobúdali nové vedo-

mosti a poznatky.  

 Konečne prišiel vytúžený mesiac jún, 

kedy mohli deti opäť nastúpiť do mater-
skej školy a to v čase ich sviatku – 

MDD. V tento deň sme pre nich pripra-

vili rôzne súťaživé hry ako napr. kresle-

nie kriedou na chodník, prekážkovú 

dráhu, detskú diskotéku a malé občer-

stvenie. Za svoju šikovnosť boli odme-

není malým darčekom. 

 Ďalšou aktivitou v tomto mesiaci bola – 

Maturita predškoláka, na ktorej ob-
stáli všetky deti odchádzajúce do prvého 

ročníka na výbornú. Touto cestou im že-

láme veľa úspechov v ďalšom vzdelá-

vaní. 

Po letných prázdninách prišiel opäť 

nový školský rok 2020/2021, ktorý začal 

vzhľadom na pretrvávajúce pandemické 

ochorenie, nie najideálnejšie. Vďaka 

tomu nemôžeme realizovať spoločné ak-

cie s rodičmi, čo nám je veľmi ľúto, ale 
veríme že sa to časom zmení. 

 Ďalšou aktivitou v ok-

tóbri bola – Rozlúčka so 

záhradou. Tak ako 

každý rok, aj tento krát 

nám priniesli rodičia 

s deťmi krásne tekvicové 

postavičky, či iné vý-

robky z prírodnín i 

ovocné kompóty, ktoré 

nám skrášľovali MŠ. 

Touto cestou sa chceme 

poďakovať všetkým ro-

dičom, ktorí sa podieľali 
na krásnej výstave. Keďže nám počasie 

prialo, vybrali sme sa s deťmi na 

turistickú vychádzku. Veľkáči sa vybrali 

do abrahámskeho hája, kde mali cestou 

pripravené rôzne prírodné prekážky, 

ktoré zvládli ľavou zadnou. Maláči sa 
vybrali smer abrahámske plevy, kde ako 

„zvieratká “ pozorovali prírodu a preko-

návali rôzne prekážky. Keďže nám zá-

leží na našej planéte, vedieme deti 
k ochranárskym postojom. Preto sme 

spoločnými silami aj veľké aj malé deti 

vyčistili lesík od odpadkov a nazbierali 

1+1 vrece odpadkov. Súčasne sme vy-

svetlili deťom ako neznečisťovať pro-

stredie a aké je dôležité a potrebné chrá-

niť našu prírodu. Po ús-

pešnom zvládnutí turistic-

kej vychádzky ich čakala 

odmena formou darčeka 

a ovocného občerstvenia. 

Joga s Renátkou naďalej 

pokračuje a deti si ju 

veľmi obľúbili. Tešia sa 

na každú hodinu.  

Zorganizovala sa aj brigáda pre rodi-

čov, ktorí opravili drevené záhradné 

náradie a natreli ho ochranným náterom. 

Za ich ochotu a ústretovosť im patrí 

veľké ĎAKUJEME. 

 
 V tomto blížiacom sa období vianoč-

ného adventu nám prináleží poďakovať 

sa všetkým rodičom, starým rodičom, 

a všetkým tým, ktorí nám pomáhajú, 

aby bola naša škôlka vždy miestom bez-

pečia a spokojnosti tých, ktorí sa ešte len 

učia chápať svet.  

 Na záver nám dovoľte popriať vám, 

Za kolektív Materskej školy Abrahám 

Katarína Ostrožanská 

učiteľka MŠ 

Aby ste na Vianoce ako treba, 

našli pravý poklad z neba. 

Pokoj, lásku v hojnosti, 

dni prežité v radosti. 

Zdravie, šťastie ešte k tomu, 

nech prídu do vášho domu. 

Na nový rok správny krok a ús-

mev po celý rok. 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA MICHALA TAREKA V ABRAHÁME 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 

Každoročne od 23. do 30. septembra sa po celej 

Európe koná Európsky týždeň športu. Tento rok 

prebiehal už jeho 6. ročník s heslom BEACTIVE.  

 
Hlavným cieľom bolo povzbudzovať ľudí k 
zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. 

Vzhľadom na celosvetovú pandémiu sú pohyb, 

fyzické a duševné zdravie ešte dôležitejšie. 
Aj naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa 

športu. Zasúťažili sme si vo vybíjanej a taktiež 

sme si preverili naše cyklistické zručnosti. Sú-

bežne popri tejto akcii prebiehal „Týždeň ovocia 

a zeleniny“. 

Naším heslom bolo:  

„Učíme sa, zdravo jeme  
a aktívne športujeme!“ 

Mgr. Ľuba Šimonová 

 

 

 

TÝŽDEŇ OVOCIA A ZELENINY 

Jesenné dni sú obdobím farieb, vôní 

a chutí, ktoré sme si do školy priniesli v po-
dobe ovocia a zeleniny. Od 28. 9. do 2. 10. 

2020 sa na škole uskutočnila akcia pod ná-

zvom Týždeň ovocia a zeleniny. Celý týž-

deň sme chodili do školy vo farbách ovocia 

a zeleniny (pondelok – žltá, utorok – 

modrá, streda – červená, štvrtok – zelená, 

piatok – oranžová), na hodinách diskuto-

vali o význame ovocia a zeleniny vo výžive 

a ochutnávali plody, ktoré sa podarilo vy-

pestovať v záhradách rodičov a starých ro-

dičov. Súčasťou akcie boli jesenné tvorivé 
dielne, na ktorých deti vyrobili jesenné de-

korácie z plodov našej prírody. Žiaci sa 

mohli zapojiť aj do vedomostného kvízu – 

Ako dobré poznáš ovocie a zeleninu? 

RNDr. Viera Novanská, PhD. 

 

 

VÝSTAVA MO MATICE  

SLOVENSKEJ V ABRA-

HÁME 

28. septembra 2020 sme sa zúčastnili 

výstavy z príležitosti 20. výročia od 

založenia MO Matice slovenskej v 
Abraháme. Návšteva bola pre nás 

obohacujúca, dozvedeli sme sa množ-

stvo zaujímavostí z diania miestneho 

odboru.  

Ďakujeme za pozvanie! 

Kolektív učiteľov 

 

 

 

 

 

VÝSTAVA JESENNEJ VÝZDOBY 

A TEKVIČIEK 

Opäť k nám zavítala jeseň, a tak sme sa rozhodli 

využiť slnečné dni aj my. Zorganizovali sme „Je-

senné tvorivé dielne vo svojich triedach.“ Tvorilo 

sa z prírodných materiálov, ktoré priniesli žiaci do 

školy: gaštany, listy, halúzky, šišky. O šikovné 
ruky a ešte krajšie výrobky nebola veru núdza! 

Naši žiaci spolu s rodičmi využili aj tekvičky a 

rôzne iné prírodniny, z ktorých vyrobili posta-

vičky, zvieratká či iné výtvory. Výrobkami našich 

žiakov sme si vyzdobili areál školy. 

Krisztina Kuštárová 
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EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 
Hovorí sa „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“  

Naučiť sa nový jazyk, podobne, ako naučiť sa hrať na hudobný nástroj, 

si vyžaduje isté úsilie, ale oplatí sa to. A cesta do cieľa môže byť rov-

nako radostná, ako samotný cieľ, čo môže potvrdiť každý, kto sa na ňu 

vydal. Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoloč-

nosti. A prečo spomíname cudzie jazyky? 26. september je Európsky 

deň jazykov. Oslavuje sa od roku 2001, ktorý bol Európskym rokom 

jazykov. Jedným z hlavných cieľov je podporovať výučbu cudzích ja-

zykov medzi všetkými občanmi Európskej únie.  

V celej Európe si v týždňoch pred a po 26. septembri pripomíname 

jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť ako aj význam ovládania cu-

dzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce ale 

aj všestranný rozvoj osobnosti. Tento deň si školy v členských kraji-

nách pripomínajú každoročne pomocou rôznych aktivít – súťaží, kví-

zov, besied, ktoré súvisia s cudzími jazykmi.  

V našej škole sme si 

tento výnimočný deň pri-

pomenuli 23. októbra. 

2020 aj vďaka zapojeniu 

sa do eTwinning pro-

jektu IDEAS /Interna-

tional Day eTwinning 

adventures/ - v preklade 

Medzinárodný deň – 

eTwinning dobrodruž-

stvá.  
Aké aktivity sa v tento deň konali v našej škole rešpektujúc 

 opatrenia ohľadom Covid- 19? 

Aktivity na našej škole sa niesli v posolstve slov významného človeka 

Nelsona Mandelu, „Ak sa prihovoríte človeku jazykom, ktorému ro-

zumie, prihovoríte sa jeho hlave. Ak sa mu, ale prihovoríte jeho ma-

terinským jazykom, prihovoríte sa jeho srdcu.“ Taktiež v rámci 

eTwinning projektu IDEAS. 

Na úvod sa nám ŠP prihovoril prostredníctvom školského rozhlasu. 

Počas 1. a 2. vyučovacej hodiny sme sa vo svojich triedach so svojimi 

žiakmi rozprávali o rôznych krajinách Európy, vymieňali si svoje ja-

zykové a cestovateľské skúsenosti, poznatky, ktoré sme vyjadrili aj 

v umeleckej podobe vo forme vytvorenia rôznych básní, príbehov, ob-

rázkov, projektov a pod.  

Spomenuli sme si pri tom aj na slová líšky z knihy Malý princ: „Dobre 

vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“ Aj príbeh Ma-

lého princa bol pre naše triedne aktivity v tento deň veľkou inšpirá-
ciou, je súčasťou aj nášho eTwinning projektu.  

Tieto príjemné chvíle sme si spríjemnili aj posedením pri rôznych jed-

lách, nápojoch, zdravom a chutnom ovocí a zelenine z rôznych kútov 

Európy, vrátane nášho Abrahámu, Hoste, Malej Mače. Aj to je to, čo 

nás všetkých ľudí spája. Máme na mysli zdravý životný štýl.  

 

Veď nie nadarmo sa hovorí: 

„V zdravom tele, zdravý duch.“ 

alebo „One Apple a day, keeps 

the doctor away.“ (,,Ak zješ 

jedno jabĺčko denne, doktorovi 
sa vyhneš.“)  

Školský parlament si pre nás 

v rámci osláv EDJ pripravil sú-

ťažný kvíz, ktorý sa skladal z 10 

otázok s niekoľkými možnos-

ťami odpovedí označených pís-

menkami. 

Mgr. Martina Žgančíková 

 

 

 

ČO JE ETWINNING? 

eTwinning je najväčrópe, ktorá vznikla roku 2005 

pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR. 

eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho 

programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež 

a šport Erasmus+, ktorého je súčasťou.  

Tohoročná súťaž musela byť z dôvodu pandemic-

kých opatrení odložená až na jeseň. Školy boli viac 

mesiacov zatvorené, vyučovanie prebiehalo na 

diaľku, avšak napriek všetkému bola tohoročná od-

borná hodnotiaca komisia skutočne nadšená. Do sú-

ťaže bolo prihlásených 32 skvelých projektov, medzi 

nimi nechýbal ani náš projekt „World investigation“- 
„Prieskum sveta“, ktorý sme realizovali so žiakmi 

9.ročníka. 

Víťazi kategórie  

2. stupeň ZŠ 3. miesto: Martina Žgančíková,  

ZŠ Michala Tareka, Abrahám  

s projektom World investigation.  

Sme hrdí, že naša škola získala tak významné ocene-

nie v rámci našej krajiny. 

Mgr. Martina Žgančíková 

 

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ JAZYKOVÝ 

LINGVAKVÍZ 

Žiaci 8. ročníka sa v rámci vyučovania nemeckého 

jazyka zúčastnili na úplne novom celoslovenskom 

online podujatí – vedomostnom, súťažnom jazyko-

vom LingvaKvíze, ktorý preverí bystrosť Slovákov 

v témach spojených s cudzími jazykmi na celoná-

rodnej úrovni. LingvaKvíz odštartoval 25. septem-

bra (v predvečer Európskeho dňa jazykov) a 

možno sa doň zapojiť kedykoľvek až do 24. októbra. 

Hráči si môžu zábavnou formou zlepšovať svoje 

znalosti v cudzích jazykoch, ako aj všeobecný pre-

hľad o nich. Naši ôsmaci zistili veľa nových informá-

cií o cudzích jazykoch, ak máte záujem, môžete to 

stihnúť ešte aj Vy: 

PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. 

 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/91804
https://kviz.lingvafest.sk/
https://kviz.lingvafest.sk/
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NÁRODNÝ A EURÓPSKY CERTIFIKÁT KVALITY ETWINNING PRE ZŠ M. TAREKA ABRAHÁM 

Počas šk. roka 2019/2020 v predmete 

anglický jazyk sa naša škola zapojila do 

MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU 

ETWINNING s názvom World inves-

tigation (Prieskum sveta). Po ukončení 

prác na jeho realizácii sme vypracovali 

žiadosť o udelenie národného, následne 

aj európskeho certifikátu kvality. Pre 

každú školu je takýto certifikát verej-

ným potvrdením kvality európskej spo-

lupráce a pripravenosti na ňu. Pretože 

sme splnili všetky špecifické pod-

mienky, ktoré sú potrebné na jeho získa-

nie, predložili sme projekt na posúdenie 

národnou podpornou službou (NSS). 
Projekt musel splniť požadované krité-

riá, ktorými boli: 

• Pedagogická inovácia 

• Integrácia do časovo-tematických 

plánov 

• Komunikácia a výmena informácií 

medzi partnerskými školami 

• Spolupráca partnerských škôl 

• Využívanie moderných technológií 

• Výsledky, prínos a dokumentácia 

Nasledovalo obdobie plné napätia a oča-

kávania. Výsledok nás však všetkých 
potešil. NSS vyhodnotila v septembri 

náš projekt, ako výnimočný a UDE-

LILA NÁM NÁRODNÝ CERTIFI-

KÁT KVALITY. V októbri nám bol 

udelený aj certifikát európskej kvality, 

a to priamo z Bruselu. Máme radosť z 

ocenenia našej práce v programe eTwin-

ning. Veríme, že dané certifikáty kvality 

budú povzbudením pre našich študentov 

k tomu, aby sa zapájali a pracovali na re-

alizácii činností v programe eTwinning 

aj v budúcnosti. Projekt sme prihlásili aj 

do európskej súťaže, držme si palce. 

 Mgr. Martina Žgančíková 
školský koordinátor projektov eTwinning 

 

Z ČINNOSTI DHZ ABRAHÁM 

V piatok 8. decembra hasiči varili ka-

pustnicu pre návštevníkov vianočných 
trhov v Abraháme, ktoré sa uskutočnili 

v kultúrnom dome nasledujúci deň. Pre 

hasičov to bola posledná akcia roku pl-

nom kultúrnych podujatí, zásahov, cvi-

čení a brigád, v ktorom sa nám podarilo 

presťahovať do nových priestorov. Bu-

dova garáže bola skolaudovaná 11. de-

cembra, o jej financovaní sme písali 

v minulom čísle novín. S príchodom no-

vého roka sme pripravili ešte prehľad 

čerpania financií z roku 2019. Robíme 

tak každý rok s cieľom zvýšenia infor-
movanosti medzi občanmi, ktorí majú 

právo vedieť načo používame verejné fi-

nancie – obecný rozpočet, štátne dotácie 

a príspevky z okolitých obcí. Okrem fi-

nancií určených na hasičskú garáž bola 

zboru poskytnutá suma vo výške 6888 €, 

ktorú tvoril príspevok obce Abrahám 

(2430 €), príspevok obcí Pusté Úľany 

(890 €), Hoste (119 €) a Malá Mača (149 

€), sponzorský dar od firmy Rovami 

(300€) a dotácie z Ministerstva vnútra 
SR (3000 €). Na elektrickú energiu sa 

minulo 746 €, na PHM 288 €, poistné 

hasičskej zbrojnice 30 €, školenia 79 € 

a údržbu 2530 € – motor na bránu do   

 

 
garáže, vychádzková uniforma, vybave-

nie do garáže, poplatok za frekvencie rá-

diostaníc, alarm do garáže, zvolávací 

systém a povinné 5 % spolufinancova-

nie dotácie z MV SR. Tá sa čerpala vo 

výške 3175 €, uhrádzal sa z nej napr. 

servis Iveca Daily, penidlo, hadice, ne-

horľavé kukly k zásahovým odevom, 

svietidlá na prilby, šatníkové skrine a re-
gály na výstroj (technické prostriedky), 

nabíjač na vozidlo alebo záchranná 

vesta. Z poskytnutej sumy boli teda cel-

kové výdaje vo výške 6848 €. Presný 

rozpis nájdete na našej stránke 

www.dhzabraham.sk. 

V januári a februári nového roka prebie-

hali brigády v garáži. 

Museli sa vytriediť 

staré veci, natierala sa 

betónová podlaha, sad-
rokartón nad vstupnou 

bránou prešiel úpravou 

vrátane elektrointalá-

cie k pohonu, skrinky 

a všetky technické 

prostriedky sa umies-

tnili tak, aby mali 

svoje pevné miesto (na 

údržbu, výcvik a zása-

hovú činnosť). Hasiči 

odviedli kus práce, 

odpracovali desiatky hodín, za čo im 

patrí úprimná vďaka. V mesiaci apríl 
sme opäť z Ministerstva vnútra SR zís-

kali dotáciu 3000 € na materiálne vyba-

venie, ochranné osobné prostriedky, 

školenia a servis techniky. Technika sa 

po zimných mesiacoch skontrolovala 

a pripravila na letnú prevádzku. Úprava 

okolia garáže a maľovanie fasády sa 

mali pôvodne realizovať v mesiacoch 

apríl/máj - príspevok od obce bol 1900 

€. Kvôli pandémii koronavírusu sa však 

od realizácie upustilo, pretože spôsobila 

značný výpadok financií v obecnom 
rozpočte. V nedeľu 7. júna zorganizoval 

zbor v hasičskej zbrojnici výročnú člen-

skú schôdzu. Schôdza sa konala len za 

prítomnosti členov zboru, ktorí zhodno-

tili činnosť za uplynulý rok a prebrali 

návrhy potrebné k budúcej činnosti or-

ganizácie. Počas schôdze bol takisto 

schválený plán hlavných úloh na rok 

2020 a nové zloženie výboru DHZ. 

Róbert Hričo 

člen DHZ Abrahám 

 

Krásne prežitie  

vianočných sviatkov  

a do nového roku  

veľa šťastia, lásky  

a porozumenia želajú 

 

členovia DHZ Abrahám 
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JESEŇ V PRÍRODE 

V tomto roku, keď boli pre koronavírus 

urobené viaceré aj nepopulárne opatre-

nia, ľudia viac navštevujú prírodu, viac 

navštevujú aj náš Abrahámsky les 

a park. Návštevnosť parku je taká vy-

soká, aká nebola už viac rokov. Park na-

vštevujú nielen domáci návštevníci Ab-

rahámčania, ale vo veľkých počtoch aj 

cezpoľní. 

Krása nášho parku vyniká ešte viac 

najmä v jesenných dňoch, park hýri 

mnohými farbami a vytvára tak neza-

budnuteľné pohľady na našu prírodu. 

Potvrdzuje sa, že náš les a park sú jedi-

nečným klenotom, ktorý si zaslúži našu 

zvýšenú pozornosť a ochranu.  

Je potešiteľné, že aj vandalizmus v po-

slednom čase ustúpil na minimum, po-

škodzovanie terajších zariadení v parku 

je v únosnej miere, pohodených odpa-

dov ubudlo. Nainštalované zábrany 

vjazdu motorovým vozidlám priniesli 

svoje výsledky. Žiaľ najviac problémov 

je s návštevníkmi, ktorí by sa najradšej 

autom chceli dostať až – obrazne pove-

dané – na Lomnický štít. Snažia sa dos-
tať autom až do centra parku nerešpek-

tujú tak zákaz vjazdu do lesa a parku. 

Návštevníci parku idú do prírody za čis-

tým vzduchom a krásou prírody a nie za 

hlukom a dýchaním výfukových plynov.  

Občianskemu združeniu Aquila Abra-

hám (ďalej len OZ) sa po viacerých ro-

kovaniach so správcom, a to Detskou fa-

kultnou nemocnicou, nateraz Národným 

ústavom detských chorôb, podarilo do-
hodnúť na zmluve, podľa ktorej OZ 

Aquila preberá starostlivosť o park v ur-

čenej miere a dohoda je na dobu neur-

čitú. Budeme postupovať podľa poky-

nov a usmernení CHKO Dunajské Luhy 

a OU Trnava odbor životného prostre-

dia. Dali sme na posúdenie a schválenie 

návrh starostlivosti o park  nasledov-

ných bodoch.  

• Pravidelné kosenie parku, aby 

bola zachovaná lúčna plocha, vedľa prí-
stupovej cesty v šírke 20–30 m odstrániť 

nálety a ponechať solitéry, v okolí naj-

krajších dubov odstrániť nálety, aby vy-

nikla ich krása, časť parku medzi prístu-

povou cestou v parku a chodníkom v 

parku urobiť tak, ako to bolo ešte pred 

niekoľkými rokmi lúku, kde sa pone-

chajú iba jednotlivé stromy, 

•  osadiť pred vstupom do parku 

návštevný poriadok, aby každý návštev-

ník vedel, ako sa má v parku správať, 

označiť hranice parku tabuľkami,  

• pravidelne organizovať v parku 

brigády, pravidelne monitorovať park, 

aby nedochádzalo k poškodzovaniu 

parku,  

• informovať verejnosť o dianí 

a stave parku.  

Chceme v určitej miere zachovať aj pô-

vodnú neporušenú prírodu, kde bude 

časť takzvaná bezzásahová, do ktorej sa 
nebude zasahovať, a to v časti vpravo od 

prístupovej cesty v parku.  

Niektoré činnosti v parku sa dajú robiť 

svojpomocne, brigádnicky, ale viaceré 

budú vyžadovať, aby ich vykonávala 

firma, ktorá má na to podmienky, stroje. 

To so sebou prináša aj nevyhnutnosť 

tieto činnosti finančne zabezpečovať 

a je otázka, ako a z akých zdrojov. Od-

borný odhad nákladov na revitalizáciu 
parku je viac ako päť tisíc eur, preto bu-

deme potrebovať pomoc pri získaní 

týchto financií. Viaceré práce sa už uro-

bili, a to v mesiaci októbri bola poko-

sená lúka v parku, v máji sa uskutočnila 

veľká brigáda v lese a parku, keď okrem 

iných už tradičných činností bola osa-

dená pod tromi gaštanmi lavička, 

spomeniem ešte v nedávnej dobe nain-

štalované informačné tabuľky, veľká in-

formačná tabuľa pri SAD zástavke popri 

ceste do lesa a zábrana proti vjazdu mo-

torových vozidiel do parku.  

To je stručný náčrt činností, ktoré by sa 

mali po schválení robiť v ďalšom ob-

dobí, z ktorých sa už niektoré vykoná-

vajú.  

V parku sa nachádza maklura pomaran-

čová – strom, ktorý súperil v súťaži 

o Strom roka. Je na kopci bývalej ľa-

dovne, a práve okolo tohto súťažného 

stromu sa v sobotu 21. novembra usku-

točnila dobrovoľná brigáda, keď sme 

odstránili v jeho okolí nálety, aby strom 

vynikol a možno v budúcnosti opäť za-

bojoval o titul najkrajší Strom roka.  

Park bol dlhodobo zanedbávaný, a preto 

cesta k náprave bude trvať viac rokov, 

ale postupne sa chceme dopracovať 

k stavu, keď budeme toto územie prá-

vom nazývať parkom a na to budeme 

potrebovať spojiť sily všetkých, ktorým 

záleží na našom Abraháme. Ochrana 

prírody a životného prostredia je povin-

nosť pre nás všetkých. Odvážnejšie 

a dôraznejšie sa postavme za jej 
ochranu.  

Na záver roka chcem všetkým poďa-

kovať za spoluprácu a aktivity v ob-

lasti životného prostredia, želám po-

kojné prežitie vianočných a novoroč-

ných sviatkov, všetko najlepšie 

 v novom roku. 

za Občianske združenie  

Aquila Abrahám napísal M. Vrbovský  
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FS JATELINKA – TRADÍCIU SME DODRŽALI 

• v organizovaní v poradí už 15. fašiangového plesu 

• starostlivou prípravou nášho programu  

• bohatou tombolou 

• dobrou náladou do skorých ranných hodín 

Po slávnostnom privítaní a výdatnej večeri sme ponúkli prítomným niečo aj z našej kuchyne. Bol to program, ktorý sa niesol 

pod názvom „Špacírka rokmi“. Čo je, alebo čo bolo typické pre jednotlivé mesiace, sme sa snažili skĺbiť do celého kalendárneho 

roka. 

   

Privítali sme účastníkov plesu a o slávnostný 

prípitok sme požiadali starostu 

Ing. I. Németha 

Január – guľovačku sme si užili v našom KD 
Február – namále je už fašáneg, 

namále je muziky 

   

V marci sa čítajú knižky, ale sviatok majú aj 

ženičky 

Apríl – už prišla tá hodina, keď sa s regrútom 

prišla 

Máj – lásky čas, ale dôležité je postaviť svo-

jej milej máj 

 
 

 
 

 

Žatevné práce treba načas začať, úrodu do sýpok pozvážať, a potom sa môže vínko popíjať 
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Slnko svieti, voda láka, dovolenka nás už čaká 

 

Univerzita tretieho veku láka ľudí na dô-

chodku, babka Milka prihlášku poslala, aby 

sa tam dostala 

   

V októbri starších ľudí z dediny prišli poz-

draviť do KD „deti“ členov FS Jatelinka 

November – spomenuli sme si na časy dávne 

– skladanie pionierskeho sľubu 

 

Do nastávajúceho roku želáme prítomným 

veľa šťastia, zdravia, lásky a pohody 

 

Písal sa rok 2005 a skvelá herečka  

Katarína Kolníková prečítala tento list Ježiškovi. 

 

Milý Ježiško, já vím, starí ludé už málo píšu Ježiškovi, skór sa k 

nemu mollá.  

Ale já ty predsa len neská stem napísat pár rádkov.  

Volám sa Katarína Kolníková, budem mat osemdesát rokov, a teda 

som sa Tvojím pričineným dožila požehnaného veku. Báraj mi nohy 

neslúža, hlava mi slúži dobre, za čo Ty stem podakuvat osobitne. 

Teda vím čosik o živote. Ale Ty víš vácej. Ty víš šecko. Ježiško, kopu 

rokov som robila pestúnku v materskej školke, ale aj som chodyla po 

javiskových deskách, aby som spolu s naším dyvallom ludý vácej po-

tešila, jako postrašila. 

A preto Ta stem poprosit o to, aby tu aj na budúci rok bolo vácej ta-

kých, čo ludý potešá, jako tých, čo ludý zesmutná. A též daj, milý Je-
žiško, nech sú tu zasek a na furt dety a stromy zdravé, voda pitná a 

vzduch na dýchaný. A nech je tu medzi nama o čosi menej závistliv-

cov a chamtyvcov, ale za to vácej tých šikovných, múdrych, a ked sa 

poštastý aj vtypných ludý. Teda - nech je to tu na budúci rok o čosi 

fungujúcejšé, vonavejšé a luckejšé. Tak nám pri tom pomáhaj. A ver 

mi, Ježiško, čosik pre to urobím aj já." 

Veselé Vianoce prichádzame Vám priať, 
aby človek človeka mal stále rád. 

Aby jeden druhému viac šťastia prial, 

aby ten nový rok zato stál. 
Prajem Vám lásku, šťastie, nehu, 

nech splní sa Vám každučký sen. 

Prianie Vám posielam na vločke snehu, 

nech krásny je Váš Štedrý deň. 

FS Jatelinka  
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KONSEKRÁCIA ABRAHÁMSKEHO KOSTOLA 

V nedeľu 27. septembra žila farnosť Ab-

rahám slávnostnou atmosférou. Bol to 

deň, kedy sa konsekráciou farského kos-

tola a nového liturgického zariadenia za-

vŕšili práce na jeho celkovej obnove v 

duchu II. vatikánskeho koncilu.  

Posviacka nového liturgického zariade-

nia vo farskom Kostole sv. patriarchu 

Abraháma v našej farnosti bola spojená 

i s posviackou celého kostola. Z histo-

rických prameňov sa zistilo, že abra-
hámsky stánok Boha medzi ľuďmi bol 

v minulosti požehnaný, ale nebol kon-

sekrovaný.  

 Touto slávnosťou vyvrcholilo vyše 

dvojročné úsilie, ktorým sa odstránilo 

viacero dočasných riešení v rímskokato-

líckom kostole v Abraháme. Predovšet-

kým bol nahradený provizórny obetný 

stôl pevným, riadne konsekrovaným ol-

tárom. Svojím prevedením vyjadruje 

predobraz Abrahámovej obety svojho 

syna Izáka, ktorá bola v plnosti časov 

naplnená obetou Syna na kríži Otcom 

všetkých otcov, ako je sprítomňovaná 

pri každej svätej omši. Do oltára boli 
vložené relikvie mučeníka bl. Titusa Ze-

mana, ktorý má s našou obcou priame 

spojenie cez rodáka Augustína Kri-

vosudského, ktorý bol osobným priate-

ľom Titusa Zemana a svedkom pri jeho 
blahorečení. V súlade s umeleckým pre-

vedením oltára boli vyrobené ambona, 

krstiteľnica a sedes. Zároveň s po-

sviackou liturgického zariadenia bol 

konsekrovaný i celý kostol. Keďže dote-

raz neprišlo k riadnemu konsekrovaniu 

tohto kostola, slávnosťou v závere sep-

tembra sa usporiadalo niekoľko provizó-

rií, ktoré trvali mnohé desaťročia.  
 

ThLic. Ondrej Chrvala 

 
 

 

  

Kostol svätého patriarchu Abraháma je rímskokatolícky kostol zasvätený svätému patriarchovi Abrahámovi postavený 

roku 1782 v neskorobarokovom slohu v obci Abrahám. 

Prvý kostol v Abraháme bol drevený. V 17. storočí ho spustošili nemeckí vojaci. Nemal sakristiu ani vežu. Na konci 17. sto-

ročia mal len jeden oltár a zvon, ktorý bol roku 1714 premiestnený do drevenej zvonice. Pred rokom 1756 bola postavená 

nová drevená zvonica, v ktorej viseli 2 zvony.  

Roku 1782 bol postavený nový kostol. Pred druhou svetovou vojnou, 31. mája 1934 sa začala jeho najväčšia rekonštrukcia, 

vedená Michalom Tarekom. Boli pristavené 2 bočné lode, čím kostol získal dnešnú podobu. Rekonštrukcia sa skončila 24. 

novembra 1934 a stála približne 200 000 vtedajších korún. Roku 1963 správca fary Dr. Ferdinand Veigl zorganizoval vyma-

ľovanie kostola. Ďalšia rekonštrukcia kostola bola v rokoch 1972, 1990 a 2002.  

Pri kostole stojí kamenný kríž z roku 1759 a pomník padlým vojakom zo začiatku 50. rokov 20. storočia.  

Zdroj Wikipédia 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_cirkev
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol
https://sk.wikipedia.org/wiki/Abrah%C3%A1m_(biblick%C3%A1_postava)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1782
https://sk.wikipedia.org/wiki/Abrah%C3%A1m_(okres_Galanta)
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sakristia
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostoln%C3%A1_ve%C5%BEa&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1714
https://sk.wikipedia.org/wiki/1756
https://sk.wikipedia.org/wiki/1782
https://sk.wikipedia.org/wiki/31._m%C3%A1ja
https://sk.wikipedia.org/wiki/1934
https://sk.wikipedia.org/wiki/24._novembra
https://sk.wikipedia.org/wiki/24._novembra
https://sk.wikipedia.org/wiki/1963
https://sk.wikipedia.org/wiki/1972
https://sk.wikipedia.org/wiki/1990
https://sk.wikipedia.org/wiki/2002
https://sk.wikipedia.org/wiki/50._roky_20._storo%C4%8Dia
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OBECNÁ KNIŽNICA V ABRAHÁME 

Milí spoluobčania, 

milí čitatelia obecnej knižnice! 

Po dlhom čase a ťažkom rozhodovaní sa znovu chcem 

k Vám prihovoriť prostredníctvom Abrahámskych no-

vín. Rozhodla som sa preto, aby som pripomenula našu 
kultúrnu ustanovizeň, ktorej zriadenie vyplýva zo zákona 

a jeho názov je nasledovný: Zákon č. 126/2015 Z.z. o 

knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. 

o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 

hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpi-

sov v znení zákona č. 38/2014 Z.z. Na základe tohto zá-

kona zriaďovateľom knižnice je obec. V našom prípade 

obec Abrahám. Cieľom môjho článku je pripomenúť 

knižnicu nie preto, že by činnosť knižnice stagnovala, ale 

pre dôležitosť čítania kníh. Kniha nie je len najlepší pria-

teľ človeka, ale je to i múdrosť, zábava a môžeme pove-
dať aj láska. Kniha nás podrží v každom životnom ne-

čase, v ťažkých životných situáciách, ale i radostiach. 

Rozvíja nám slovnú zásobu, učí nás komunikácii, čo ne-

môžeme povedať o jej technickej náhrade.  

Skúste spolu so mnou nahliadnuť do tabuľky, v ktorej je 

zhrnutá činnosť a výsledky našej knižnice. Pre informá-

ciu pre tých, ktorí nie sú znalí v knihovníckej terminoló-

gii, uvádzam, že existujú metodické pokyny na určenie 

štandardov pre verejné knižnice, a to metodický pokyn 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-

1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010. Na základe týchto po-
kynov knižnice vykazujú svoju činnosť a umožňujú na-

zrieť na to, ako ktorá knižnica funguje. 

V našej knižnici sa používatelia stretávajú aj pri rôznych 

kultúrnych podujatiach. Pravidelne sú to Noc s Anderse-

nom, Noc literatúry, Každý žiak čitateľom knižnice. 

Na záver môjho príspevku chcem srdečne poďakovať 

všetkým, ktorý sa nezištne podieľajú na činnosti kniž-

nice. Sú to hlavne darcovia kníh a účinkujúci v hlavných 
podujatiach.  

Srdečne Vás zdravím a teším sa na všetkých, ktorí chcú podporiť 

čítaním našu knižnicu. 

Vaša knihovníčka Ľudmila  

 
 

Porovnanie výsledkov obecnej knižnice Abrahám za rok 

2019 so štandardami pre verejné knižnice 

Počet obyvateľov 1027 
 Štandard pre 

obecné  
knižnice  

Obecná 
knižnica 
Abrahám 

Plnenie 
štan-
dardu 

 % % % 
Prírastok knižničného fondu 
na obyvateľa 

0,05 0,05 100 

Suma na jednu knižnú jed-
notku v EUR 

7,5 9,23 123 

Počet prevádzkových hodín 
pre verejnosť týždenne 

8–10 6 75 

Priemerný počet výpoži-
čiek na jedného pracovníka 

10 000/1602 3733 233 

Percento používateľov 
z počtu obyvateľov 

1–2 3,63 363 

Obrat knižničného fondu 7–9 13,33 190 

 

Výsledky našej knižnice roku 2019 

Knižničné jednotky  9657 kusov  

Prevádzkové hodiny za týždeň 6 hodín 

Prírastok knižného fondu 121 kusov 

 z toho kúpou 56 kusov 

 z toho dar 65 kusov 

Výpožičky spolu  3733 kusov 

Používatelia 137 osôb 

Nákup kníh  517 eur 

MIKULÁŠ 2020 

Obec Abrahám ani tento rok neminula mikulášska nádielka. Or-

ganizačné zabezpečenie celej akcie bolo omnoho náročnejšie než 

predchádzajúce roky. Ľudia, deti boli zvyknutí, že Mikuláš v na-

šej obci bol každoročne vo vnútorných priestoroch kultúrneho 

domu. No tento rok sme museli nájsť iné možné riešenie zabez-
pečenia. Preto sme sa rozhodli, že Mikuláš navštívi jednotlivé deti 

po domoch. Mikulášsky sprievod sa začal o 17.00 h za sprievodu 

vianočnej hudby. Mikuláš spoločne s anjelom, čertmi a pomoc-

níkmi spoločne prechádzali jednotlivé ulice obce, kde ich deti 

očakávali a Mikuláš ich následne obdaroval sladkou odmenou. 

Veľkou pomocou pre Mikuláša boli kone, ktoré vyčarili úsmev 

na tvári nejedného dieťaťa, ale aj dospelého. Touto cestou by som 

sa chcel poďakovať všetkým ľudom, ktorí sa akokoľvek podieľali 

na organizácii.  

Mgr. Dávid Grosman 

predseda kultúrnej komisie 

Obecná knižnica praje svojim čitateľom 

a všetkým ľuďom dobrej vôle 

krásne Vianoce, 

pod stromčekom hodnotnú knihu 

a do nového roka najmä pevné zdravie. 
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Uzávierka budúceho čísla bude 15. marca 2021. 

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu 
a prejavenú dôveru v roku 2020. 

Želáme Vám vianočné sviatky 
plné radosti, štedrosti, lásky a pokoja. 

Prajeme Vám pevné zdravie, osobné šťastie, 
rodinnú pohodu a hojné Božie požehnanie 

v každom dni nového roka 2021. 

P-OD Abrahám 

Poľnohospodárko-obchodné 

 družstvo Abrahám 

prevádzka pivnica  

bude otvorená  

 

piatok 18.12.2020 

800 – 1730 

 

Streda 30.1.2020 

800 – 1730 

Na zdravie ! 

Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 

Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade. 

Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach. 

Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať. 

Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce. 

Sivý svätý Ján veští dobrý rok. 

Mgr. Tibor Ležovič realitný špecialista  

Na poistenie a finančné služby 

Družstevná 222 , 925 45 Abrahám 

+421 907 036 560 

tiborlezovic@gmail.com 

https://www.facebook.com/tiborlezovic.realitnyspecialista/ 

Realitná činnosť: 

- sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľnosti 

- predaj a kúpa pozemkov 

- prenájom nehnuteľnosti 

- zabezpečenie financovania Vašej budúcej nehnuteľnosti  

Poistenie:  

- PZP motorových vozidiel 

- havarijné poistenie motor. vozidiel 

- poistenie nehnuteľností, domácností 

- životné a úrazové poistenie 

- cestovné poistenie 

Finančné služby: 

- hypotekárne úvery 

- spotrebné úvery 

- stavebné sporenie a medziúvery 

- refinancovanie hypotekárnych úverov 

- konsolidácia úverov 

- leasing – úvery pre nákup motorových vozidiel 

  

Vážení čitatelia Abrahámských novín  

Prihovárame sa Vám v tomto roku jediným číslom našich 

novín.  

Bol to rok NULA. Chudobný na spoločenský život v obci, 

plný otázok a strachu z neznámeho. Postupne sa  však 

učíme s ochorením COVID-19 spolunažívať, stáva sa sú-

časťou nášho každodenného života. Všetci ale dúfame, že 

sa čoskoro náš život vráti do starých koľají. Do obce sa 

vráti život v podobe mnohých kultúrno-spoločenských 

a športových aktivít, na ktoré sme boli zvyknutí a o kto-

rých Vás budeme radi informovať.  

Aj toto cestou chceme poďakovať všetkým prispievate-

ľom za článočky, fotky a spolu sa tešíme na spoluprácu 

v novom roku 2021.  

Pripomíname možnosť platenej inzercie v novinách a tiež 

bezplatného uverejnenia príspevkov v spoločenskej rub-

rike (blahoželania, spomienky...).  

Naše noviny budú také bohaté, ako si ich spoločne napl-

níme príspevkami zo života v našej obci. 

Redakcia Abrahámskych novín 

 

http://www.abraham.sk/
mailto:tiborlezovic@gmail.com
https://www.facebook.com/tiborlezovic.realitnyspecialista/

