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Vážený pán Igor Németh, 

 

Ako zvláštne sa Vaše meno píše 

bez oslovenia starosta... 

Tohtoročnými komunálnymi voľ-

bami sa ukončila etapa Vášho ži-

vota a prišiel čas, kedy ste zavesili 

pomyselnú starostovskú palicu 

na klinec. Ďakujeme Vám za dl-

horočnú obetavú prácu 

 a za dôstojnú reprezentáciu  

Abrahámu.  

Do civilného života Vám prajeme 

veľa zdravia a spokojnosti 

v kruhu najbližších.  

Vaše meno sa po rokoch v službe 

pre našu obec bude ešte dlho  

Abrahámčanom spájať 

 s oslovením starosta. 
 

„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel – Boh  

s nami.“ Veľmi známe slová, ktoré poznajú všetci kresťania, 

a v tomto čase si ich viac pripomínajú. No možno nie všetci vedia, 
že ich autorom nie je evanjelista. Ten len cituje oveľa starší výrok 

proroka Izaiáša z doby asi 700 rokov pred Kristom. Až evanjelisti si 

však uvedomili, že Boh cez Izaiáša povedal viac, než si samotný 
prorok vo svojej dobe uvedomoval. 

No práve pri tom sa chcem zastaviť. Prečo povedal Izaiáš vo svojom 

čase toto známe proroctvo? Bola to doba nie nepodobná tej našej, hoci 
nás delí takmer 3000 rokov. Na Boží ľud prichádzala vojna. Ľudia 

mali strach a sám kráľ upadal do beznádeje. Nepriateľ bol oveľa sil-

nejší a nevideli východisko. Niektorí dokonca opúšťali Boha a bez-

uzdne hodovali, pretože rátali s tým, že nebude trvať dlho, kým si ich 
nájde smrť. A do tejto tmy zrazu Izaiáš prorokuje: „Hľa, panna počne 

a porodí syna a dajú mu meno Emanuel.“ Ešte máme budúcnosť. Ešte 

sa budú v tejto krajine rodiť deti. A tie deti budú znamením toho, že 
Boh je s nami, že nás neopustil. A naozaj, nebezpečenstvo priam zá-

zračne pominulo a Božiemu ľudu svitla nová nádej. Boh je stále tu 

a pôsobí. A svoje slová berie vážnejšie, než ich my ľudia dokážeme 

čítať, ako to dokázal o 700 rokov neskôr v Betleheme. 

Nechajme sa aj dnes osloviť týmito dôverne známymi slovami dáv-

neho proroctva, ktoré sa budú ozývať na Vianoce. A nechajme si aj 

my nimi vliať nádej do našich čias tak, ako vlievali nádej už stovkám 
generácií pred nami. A keďže práve čítaš tieto riadky, aj ty si dôka-

zom toho, že tá nádej vždy vykvitla životom. 

Nech sú teda aj tieto vianočné sviatky narodenia Pána 

prameňom nového života v nás, ktorý budeme odovzdávať ďa-

lej v pokoji a radosti nielen počas Vianoc, ale neustále. 
ThLic. Ondrej Chrvala 

    správca farnosti Abrahám 

 

 

 

Daj Boh 

šťastia tejto zemi, 

všetkým ľudom v nej. 

Nech im slnko  

jasne svieti 

každý Boží deň.  

Hladným chleba 

 dobrého,  

chorým zdravia  

pevného. 
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VÝSLEDKY VOLIEB  DO SAMOSPRÁVY OBCE  V ROKU 2022

918 zapísaných voličov 64,05 % účasť voličov 
584 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 

voľby starostu 

588 vydaných obálok 588 odovzdaných obálok 
585 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 

voľby do zastupiteľstva 

Počet a podiel platných hlasov pre kandidátov na starostu 

Poradie na hla-

sovacom lístku  
Meno Priezvisko  

Politický subjekt  Počet platných 

hlasov 

Podiel platných 

hlasov v % 
 

2 Tibor Ležovič 
SMER - SD, Hlas - so-

ciálna demokracia, SNS 
291 49,82 zvolený 

1 Peter Koška NEKA 224 38,35  

4 Stanislav Parák NEKA 35 5,99  

3 Natália Parák NEKA 34 5,82  

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov 

Meno Priezvisko Politický subjekt  Počet plat-

ných hlasov 

Miroslav Belko STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI zvolený 420 

Igor Bilčík STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI zvolený 377 

Jana Takáčová SMER - SD zvolený 326 

Peter Koška NEKA zvolený 289 

Natália Parák NEKA zvolený 278 

Stanislav Parák NEKA zvolený 275 

Milan Štefánik Hlas - sociálna demokracia zvolený 258 

Magdaléna Roman NEKA  258 

Tomáš Ležovič SMER - SD  220 

Jana Hanuliaková Progresívne Slovensko  207 

Marian Vrbovský KDH  183 

Peter Horník KDH  142 

Zdroj: ŠÚ SR  

Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Berie na vedomie 

Zloženie sľubu starostu obce Mgr. Ti-

bora Ležoviča a poslancov obecného za-

stupiteľstva. 

Poverenie poslankyne Ing. Jany Taká-

čovej za zástupkyňu starostu obce. 

Schvaľuje 

Na výkon sobášiaceho starosta obce 

Mgr. Tibora Ležoviča a poslankyňu 

obecného zastupiteľstva Ing. Janu Taká-

čovú. 

Zriadenie komisií pri OZ a ich predse-

dov: Kultúrno-športovej komisie – pred-

seda Miroslav Belko a Komisia na 

ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcií – predseda Ing. Stani-

slav Parák.  

Plat starostu v súlade so zákonom NR 

SR č. 253/1994 Z. z. o právnom posta-

vení starostov obcí 

a primátorov miest 

navýšený o 5 %.  

Preplatenie nevyčer-

panej dovolenky od-

chádzajúcemu staros-
tovi Ing. Igorovi Né-

methovi v počte 51 

dní 

Odmeny poslancom 

vo výške 50 € za za-

sadnutie a odmeny 

členom komisií vo 

výške 50 € pre člena 

za rok.  

 

Zapísala 

 Katarína Sisková
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE  

Vážení občania, milí priatelia,  

dovoľte mi vysloviť úprimné poďakova-
nie, že ste prijali pozvanie a zúčastnili sa 

na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva.  

Na úvod môjho príhovoru sa chcem po-

ďakovať 

Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa zú-

častnili vo voľbách za dôveru, ktorú ste 
prejavili mne ako kandidátovi na sta-

rostu a zvoleným poslancom obecného 

zastupiteľstva. Moje poďakovanie patrí 

aj tímu poslancov, s ktorými som išiel 

do týchto komunálnych volieb, a záro-

veň ďakujem aj všetkým kandidátom za 

férovú volebnú kampaň. 

Ďakujem členom volebnej komisie pod 

vedením predsedníčky pani Heleny Hor-

váthovej za bezproblémový priebeh vo-
lieb. 

S uznaním a úctou v mene svojom, ale 

aj v mene občanov ďakujem Ing. Igo-

rovi Némethovi, ktorý bol starostom na-

šej obce tri volebné obdobia, za jeho do-

terajšiu a neoceniteľnú obetavú prácu, 

ktorá bola veľkým prínosom pre našu 

obec. Zároveň moje poďakovanie patrí 

aj poslancom obecného zastupiteľstva 

v minulom volebnom období, ktorí sa 
tiež v nemalej miere podieľali na dianí 

v našej obci. 

Ďakujem všetkým zamestnancom obec-

ného úradu, a hlavne tým, ktorým sa 

v tomto období končí pracovný pomer, 

a to konkrétne dlhoročným pracovníč-

kam matrikárke pani Alene Debreckej 

a ekonómke pani Zite Hričovej za kva-

litnú a veľmi dobre odvedenú prácu a 
pánu Milanovi Siskovi za veľký kus 

práce, ktorú pre obec urobil.  

Zároveň verím, že skončením volebného 

mandátu a zamestnaneckého pomeru 

Váš záujem o veci verejné zostane, a 

naďalej pomôžete dobre mienenou ra-

dou, alebo pomocou pri realizácii plá-

nov na rozvoji našej obce. 

Na základe volebného výsledku som sa 

stal starostom obce Abrahám a chcem 

všetkých ubezpečiť, že budem starostom 

všetkých občanov bez rozdielu. Prácu 

starostu neberiem ako zamestnanie, ale 

je pre mňa obetou a prácou verejnou 

v prospech občanov. 

Vážené dámy a páni, svoju funkciu pri-

jímam s veľkou pokorou a zodpoved-

nosťou za ďalší vývoj a smerovanie na-

šej obce v budúcnosti. Síce sa začína 

nové volebné obdobie, ale nemožno ho-

voriť o úplnom, alebo novom začiatku, 

pretože máme rozbehnuté projekty, 

ktoré bude treba dotiahnuť do úspešného 

konca. Verím, že spolupráca s poslan-

cami bude na vysokej úrovni a doká-

žeme spoločne plniť volebný program. 

Uvedomujem si, že všetky väčšie pro-

jekty a investície sú závislé najmä od fi-
nančných dotácií a rôznych grantou 

a mojou snahou bude v maximálnej 

miere zabezpečiť financie aj z týchto 

zdrojov. Ale samozrejme dôležité pre 

mňa sú aj bežné, každodenné úlohy, 

Vaše problémy, podnety a sťažnosti, s 

ktorými sa pri výkone funkcie budem 

zodpovedne zaoberať.  

Nečaká nás jednoduché volebné obdo-

bie, ale urobíme všetko preto, aby sme 

Vašu dôveru nesklamali.  

Vážení spoluobčania, na nás všetkých 

záleží, aký si tu vybudujeme život, 

hlavne vzájomné vzťahy, okolité pro-

stredie a ako si svoju obec dokážeme 

zveľaďovať a chrániť. V obci máme ši-

kovných a múdrych spoluobčanov, kul-

túrne a športové organizácie a verím, 

že ich systematickým zapájaním do ži-

vota v obci sa nám podarí dosiahnuť 

veľa pozitívnych zmien. Život v obci je 

veľmi rozmanitý, a často závisí od Vašej 

ochoty pomôcť obci starostlivosťou 

o verejné priestranstvá pred vašimi ro-
dinnými domami, pri rôznych brigá-

dach, inokedy prekonať len pohodlie a 

jednoducho ísť do spoločnosti medzi 

ľudí na rôzne akcie v obci. Snažme sa 

o to, aby sme v našej obci žili spolu a nie 

len vedľa seba.  

Novozvoleným poslancom chcem ešte 

raz zablahoželať k ich zvoleniu a pevne 

verím, že v nasledujúcom volebnom ob-

dobí urobíme spolu maximum v pro-
spech našej obce a našich občanov. No-

vým pracovníčkam OÚ držím palce pri 

výkone ich zodpovednej práce. Dúfam, 

že nasledujúce štyri roky prežijeme 

v pokojnej atmosfére plnej spolupráce a 

pracovných úspechov.  

Vás, milí Abrahámčania, chcem popro-

siť zároveň o trochu trpezlivosti, pretože 

zmena, ktorá nastáva v našej obci, je 

rozsiahlejšia, ako prinášajú bežné 
voľby. Začíname spolu s novými pra-

covníčkami na obecnom úrade a možno 

nie všetko pôjde okamžite podľa Vašich 

predstáv, ale všetky podnety sú vítané. 

Našou prioritou je funkčný obecný úrad 

a správa obce v súlade z požiadavkami 

obyvateľov a samozrejme platnej legis-

latívy. Za pochopenie Vám ďakujeme.  

Čo povedať na záver?  

Čaká nás veľa práce a len spoločným 

úsilím, trpezlivosťou, vzájomným re-

špektovaním sa a hľadaním kompromi-

sov pri rozdielnych názoroch sa nám 

tieto úlohy podarí zvládať. Preto želám 

nám všetkým pevné zdravie a dobré 

nervy a čo najmenej nespokojných ob-

čanov. 

 Ďakujem za Vašu pozornosť! 

Mgr. Tibor Ležovič  

starosta obce 

Nech sú pre Vás vianočné sviatky príjemným zastavením,  

aby ste načerpali veľa radosti do života a silu prekonať všetky prekážky, 

 ktoré Vám nastávajúci rok prinesie do cesty. 

Prajeme Vám pokojné požehnané láskou a porozumením naplnené Vianoce 

a do nového roku veľa zdravia, šťastia a splnených snov. 

 

Mgr. Tibor Ležovič, 

 poslanci obecného zastupiteľstva  

a zamestnanci obecného úradu 

 

Ak si budeme pomáhať, zázraky sa budú diať, a deň Vianoc bude trvať celý rok... 
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PÁR SLOV PRI UKONČENÍ MANDÁTU STAROSTU 

Vážení spoluobčania. 

 Práca starostu obce nie je jednoduchá. 

Je náročná časovo, fyzicky, stresujúca 

a zanecháva svoje stopy aj na zdraví člo-

veka, pokiaľ túto prácu vykonáva zod-

povedne a s ohľadom na potreby všet-

kých. Dovoľte mi touto cestou sa Vám 

všetkým poďakovať za podporu 

a spolu prežité dvanásťročné obdobie, 

počas ktorého som mal možnosť spra-

vovať našu obec. Viete veľmi dobre, 
že naša obec patrí medzi menšie, 

v podstate bez priemyselných podni-

kov, firiem, ktoré by sa mohli podie-

ľať na rozvoji obce, ak nerátam 

miestne P-OD Abrahám. Aj tak sa 

nám spoločne podarilo mnoho v obci 

vybudovať a zmodernizovať. To 

všetko aj napriek predošlým ekono-

mickým krízam, pandemickým opat-

reniam, núdzovým stavom, príkazmi 

či rôznymi zákazmi a obmedzujúcimi 

smernicami valiacimi sa na samo-
správy. Podarilo sa pripraviť a zreali-

zovať množstvo spoločenských, kul-

túrnych či športových podujatí. Za tie 

roky som sa stretol nielen s podporou, 

ale aj so zvláštnym správaním niekto-

rých jednotlivcov. Ale to je dnes už re-

alita, na ktorú si treba zvyknúť. Oso-

bitne však chcem poďakovať všetkým 

poslancom a spoluobčanom z uplynu-

lých volebných období, ktorí sa aj fy-

zicky spolupodieľali na všetkých akti-
vitách v obci, podporovali a pomáhali 

mi pri práci v prospech občanov. Tak-

tiež je potrebné poďakovať všetkým 

organizáciám pôsobiacim v obci za 

ich prácu, reprezentáciu navonok a pro-
pagáciu našej obce. Ďakujem aj pracov-

níčkam a pracovníkom obecného úradu 

za ich zodpovedné plnenie si povinností, 

často nad rámec určených pracovných 

povinností. Osobitne sa chcem poďako-

vať dôstojnému pánovi Vladimírovi Ki-

šovi a Ondrejovi Chrvalovi správcom 

našej farnosti, ktorí svojou prácou, prí-

stupom k ľuďom a spoluprácou so mnou 

zabezpečili zdravý, prospešný rozvoj 

farnosti a spokojný život ľudí aj po du-

ševnej stránke. 

Tohtoročnými komunálnymi voľbami 

ste si zvolili úplne nové obecné zastupi-

teľstvo a nového starostu obce. Čaká ich 

veľa práce hneď na úvod, pretože sú roz-

behnuté projekty, ktoré sa už v tejto 

chvíli realizujú, a projekty, ktoré idú do 

realizácie. Ich postupný nábeh si vyža-

duje veľa síl a elánu, ale aj podpory zo 

strany občanov. Mám za to a cítim to 

tak, že v týchto voľbách boli zvolení tí, 
ktorí Vám vedia odovzdať zo seba to 

najlepšie. Prajem im, aby našli a mali 

vždy spoločnú reč, aby sa vedeli správne 

rozhodnúť aj v ťažkých situáciách. Aby 

sa vedeli nielen vzájomne rozprávať, ale 

aj vyriešiť vznikajúce problémy. Držím 

im palce a teším sa spolu s Vami na 

nové veci v obci. 

Dovoľte mi zároveň popriať Vám 

všetkým príjemné prežitie vianoč-

ných sviatkov. Pod stromčekom 

veľa radosti nielen z darčekov, ale 

aj z prítomnosti Vašich najdrah-

ších a najbližších. Do nového roka 

Vám prajem všetko len to najlep-

šie. Lásku, zdravie, pohodu a spl-

nenie všetkých dobrých  želaní. 

  Ing. Igor Németh 
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 SPOLOČENSKÁ RUBRIKA ZA  ROK 2022 

BETLEHEM V ABRAHÁME  PRED DOKONČENÍM 

Už vo februári sme vás informovali 

o nápade vybudovať betlehem v našej 

obci. Bolo potrebné rôzne predstavy 

konkretizovať a následne predstaviť sta-

rostovi a poslancom obecného zastupi-

teľstva na schválenie. Uplynulo už viac 

mesiacov a iste bude našich obyvateľov 
zaujímať, ako sme sa dohodli a pokročili 

s prácami. Otázok, na ktoré bolo po-

trebné odpovedať, bolo viacero a taktiež 

názorov, ako by mal betlehem vyzerať. 

Viackrát sme sa stretli a prediskutovali 

podrobne všetko potrebné, a to od veľ-

kosti, kde ho umiestniť, až po viaceré až 

detailné veci, ako veľkosť figurín, 

z čoho budú figuríny a v neposlednom 

rade sme sa dohodli aj na zadelení prác, 

prípravných postupoch a prác pre jed-
notlivých členov prípravného tímu. Cel-

kovú sumu na výstavbu betlehema pos-

lanci OZ schválili do výšky 2500 eur, za 

čo im patrí poďakovanie. Všetky práce 

sa robia bez nároku na financie, teda 

dobrovoľne brigádnicky. Na výstavbu 

základnej konštrukcie maštaľky sme 

oslovili odborníka tesára, aby bola 

stavba po odbornej a bezpečnostnej 

stránke v poriadku, dokončovacie práce 

sme urobili svojpomocne, a to uloženie 

krytiny z hnedočerveného asfaltového 
šindľa, obitie maštaľky zrubovými do-

skami, náter dreva, inštalácia osvetlenia 

a ozvučenia a ďalšie drobné práce. Po 

viacerých návrhoch väčšina súhlasila 

s umiestnením maštaľky v priestore 

pred klubom MS v ohrade, kde je k do-

sahu potrebná elektrina a tiež sa väčšine 

tento priestor javil ako najvhodnejší pre 

dostupnosť a najväčší pohyb obyvate-

ľov v samotnom centre obce. Betlehem 

je osvetlený z verejného osvetlenia 
a ozvučený vianočnou piesňou „Tichá 

noc, svätá noc“, ktorá sa spustí kaž-

dému, kto stlačí tlačidlo upevnené na 

ohrade pred betlehemom. Jedno pole 

ohrady je otvorené, aby bol na betlehem 

pekný výhľad a zároveň dostupný. Fi-

nančné prostriedky vzhľadom na vysoké 

zdražovanie zďaleka nestačili, preto sme 

sa rozhodli požiadať o pomoc obyvate-

ľov našej obce. Takmer 120 rodín sa fi-

nančne podieľa na tomto projekte, ďalší 

jednotlivci svojou prácou, prípadne ma-

teriálom. Podrobné vyhodnotenie celého 

projektu bude zverejnené v roku 2023. 

K dnešnému dňu je projekt pred dokon-

čením. Máme hotovú stavbu s ohrádkou, 

osvetlenú, ozvučenú, pracujeme na šití 

odevov, dokončujeme jednotlivé po-
stavy, pracujeme na dovybavení inte-

riéru maštaľky, úprave okolia. 

Všetkým matičiarom i nematičiarom, 

ktorí sa podieľajú na tomto projekte, 

patrí veľké ĎAKUJEM od všetkých 

obyvateľov našej obce. Matičiari záro-

veň ĎAKUJÚ obyvateľom za podporu, 

finančnú i materiálnu pomoc. 

Všetci veríme, že projekt bude úspešne 

dobudovaný a bude sa našim obyvate-

ľom páčiť. Bude to výsledok práce na-

šich zručných mužov a žien, ktorých 

prácu si nesmierne vážime. 

Čas Vianoc sa nezadržateľne blíži. Vá-

žení spoluobčania, aj abrahámsky betle-

hem môže prispieť k čaru tohto vianoč-

ného obdobia. Prežite ho všetci v pokoji, 
zdraví a šťastní v kruhu svojich blíz-

kych.   

Anna Klementová 

predsedníčka MO MS Abrahám 

 

Narodili sa 

Michal Lošonský 

rodičia: Andrej a Mgr. Lucia Lošonskí 

Teodor Roman 

rodičia: Pavol a Ing. Magdaléna Roman 

Jonáš Parák 

rodičia: Ing. Stanislav a Mgr. Denisa Parákoví 

       Natália Tvrdíková 

Rodičia: Stanislav a  Veronika Tvrdíkoví  

Vítajte medzi nami! 

Opustili nás 
 

Gizela Viskupičová 

vo veku  83 rokov 

Anna Laszlová 

vo veku  78 rokov 

Alfonz Neštrák 

vo veku  77 rokov 

Albín Ivančík 

vo veku  88 rokov 

Bohumír Kopáčik 

vo veku  85 rokov 

Imrich Haršányi 

vo veku 73 rokov 

Milan Kopáčik 

vo veku 73 rokov 

 

Anton Rovenský 

vo veku 34 rokov 

Andrea  Kormanová 
vo veku 48 rokov 

Mária Ivančíková 

vo veku  64 rokov 

Peter Blaho 

vo veku  70 rokov 

Eduard Haršányi 

vo veku  87 rokov 

Libor Košťál 

vo veku 63 rokov 

Milada Ivančíková 

vo veku 70 rokov 

Odpočívajte v pokoji! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manželstvo uzavreli 

 

Peter Pethö a  Daniela Dundová 

Juraj Štefánik a Erika  Kohlmayerová 

Jaroslav Múčka a Ing. Natália Gajarská 

Mgr. Dávid Grosman a MUDr. Dagmar Lacušková 

 Novomanželom srdečne blahoželáme 
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 KULTÚRNE ZARIADENIA OBCE ABRAHÁM 

Po dlhom období znova pár riadkov 

o činnosti, či existencii kultúrnych za-

riadení v našej obci. Patrí k nim hlavne 

obecná knižnica a obecné múzeum. 

Obecná knižnica po uvoľnení podmie-

nok v pandémii zorganizovala tri podu-

jatia.  

Noc s Andersenom 

Stretnutie s autorkou knihy „Ženy 
z rodu Esterházyovcov II.“ pani Annou 

Jónásovou. Po hudobnej stránke poduja-

tie sprevádzala pani Beáta Kuracinová 

Vargová, ktorá je aj poétka. Na podujatí 

odzneli jej vlastné texty, spev 

sprevádzala hrou na gitaru. Podujatie sa 

uskutočnilo v priestoroch kultúrneho 

domu. 

Hudobno-literárne popoludnie  

Dejiskom tohto podujatia bolo obecné 

múzeum a predstavili sa žiaci miestnej 

základnej školy Michala Tareka 

a stredoškolák s recitáciou a hrou na 

klarinet Jozef Lukačovič ml. Hrou na gi-

taru sa predstavil Šimon Ležovič, záro-

veň pridal i recitáciu básne, s ktorou vy-

stúpil na okresnom kole „ČARO 

SLOVA“. Pre vnímavosť krásy slová 

nás zaujala svojím čítaním žiačka Mi-

riam Florkovičová. Cieľom tohto podu-

jatia bolo uviesť do povedomia Abra-
hámčanov nadanosť detí miestnej školy. 

Všetci účinkujúci sú stálymi čitateľmi 

obecnej knižnice. Podujatie fotogra-

fiami pôsobivo zdokumentovala pani 

Silvia Viskupičová. 

Ťažiskom prác v tomto období bola hĺb-

ková revízia knižničného fondu. Tieto 

práce sa uskutočnili v mesiaci november 

a boli spojené s vyraďovaním. Vyraďo-
vanie je dôležité vykonať z dôvodu 

uvoľnenia priestoru pre nové knižné prí-

rastky a z dôvodu opotrebovanosti kníh. 

Škoda, že miestnosť obecnej knižnice 

nemožno nafúknuť ako detský hrad.  

V obecnom múzeu dávame do pozor-

nosti výstavu pod názvom „Putráky 

pod Ringišpílom“ ‒ nemecké slová 

v našom nárečí. Na výstave sa podieľali 

žiaci miestnej základnej školy 9. ročníka 
pod vedením pani učiteľky PaedDr. Mo-

niky Hornáček Banášovej. Výstava po-

trvá do konca mája 2023. 

Blíži sa záver roka 2022 a s ním i hod-

notenie činnosti kultúrnych zariadení, 

ktorého výsledky budeme môcť zverej-

niť až v novom roku. 

Ľudmila Horváthová

 

 

 

 

 

 

 

Všetkým Abrahámčanom 

želám pokojné a krásne 

Vianoce. 

V novom roku 2023 

veľa zdravia, lásky  

a života bez stresov. 

 

Ľudmila Horváthová 
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MATERSKÁ ŠKOLA V ABRAHÁME 

Leto a prázdniny sú už neodvratne za 

nami. Začal sa nový školský rok 

2022/23 a verím, že si všetci dobre od-

dýchli a do nového školského roku na-

čerpali dostatok síl. Keďže naša škôlka 

fungovala aj počas kovidovej situácie, 

veľmi vhod nám prišlo aj vymaľovanie 

malej triedy, čo prispelo aj k hygiene, 

čistote a dezinfikovaniu prostredia. 

Touto cestou sa chcem poďakovať pani 

učiteľke Renátke a rodičom pánovi 
Klasta a pánovi Duchovi, ktorí ochotne 

počas svojho voľna pomáhali pri de-

montovaní a následne aj zmontovaní ná-

bytku a upratovaní po maľovke.  

Predchádzajúci školský rok nám kovid 

urobil škrt v realizácii aktivít a stretnutí. 

Preto sme radi, že rok 2022 sa začal bez 

obmedzení. Tak sme to využili a hneď 

prvý septembrový deň sa pomocou pani 

Petry Klasta zorganizovala brigáda, na 

ktorej sa zúčastnili takmer všetci rodičia 

našich detí. Na brigáde panovala priateľ-
ská a pracovná nálada, rodičia a zúčas-

tnení dospelí ochotne pomáhali pri 

úprave dvora, ako napr. orezávanie roz-

vetvených tují, maľovanie celého oplo-

tenia okolo MŠ, odstránenie nefunkčnej 

prehnitej drevenej vežičky a úprava do-

padovej plochy okolo záhradného nára-

dia. Touto cestou sa chcem ešte raz po-

ďakovať skvelej organizačnej schop-

nosti Petre Klasta a všetkým zúčastne-

ným za výbornú atmosféru a pracovné 
nasadenie.  

Pri skvalitňovaní prostredia našej ma-

terskej školy nám pomáhajú aj finančné 

prostriedky 2 % z daní a v neposlednom 

rade nezištná pomoc rodičov a priateľov 

školy pri rôznych prácach a opravách, 

bez nároku na odmenu. Preto sme veľmi 
radi, že sa nám podarilo zakúpiť z týchto 

financií záhradný nábytok, ako 2 pruži-

nové hojdačky a klimatizácia do oboch 

tried. Všetkým, ktorí nás podporili 2 %, 

patrí naše veľké ĎAKUJEME!!!  

Brány našej MŠ sa otvorili 5.9.2022 a 

ako to už býva každým rokom, prišli no-

voprijaté detičky. Podľa Usmernenia k 

prijímaniu detí na predprimárne vzdelá-

vanie do materskej školy na školský rok 
2022/2023 vydané Ministerstvom škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR boli pri 

prijímaní uprednostnené deti, ktoré plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie. 

Ďalšie deti boli prijímané podľa veku od 

najstarších s prednosťou detí s trvalým 

pobytom v Abraháme. Táto situácia nie 

je príjemná pre rodičov neprijatých detí, 

čo nás veľmi mrzí. Kapacita detí v MŠ 

sa však musí dodržiavať. Detičky si 

rýchlo zvykli vďaka milému prístupu 

učiteliek, personálu a starších škôlka-
rov, ktorí sa snažia byť kamarátmi 

v každej situácii. Snažíme sa vo všet-

kých deťoch vyvolať radosť z tvorivej 

aktivity, upevňovať vzájomnú interak-

ciu rodič – dieťa – učiteľ.  

Ako to už býva každým rokom, tradične 

organizujeme vydarenú akciu s názvom 

ROZLÚČKA SO ZÁHRADOU. Aj 

tento školský rok pani učiteľky pripra-

vili pre deti zaujímavé aktivity a špor-

tové úlohy, ktoré hravo zvládli a pritom 

si aj zopakovali, čo všetko sa robí na je-

seň v záhrade a čo všetko nám záhrada 

dáva.  

Jeseň je naozaj krásna! A v jednom zo 

svojich mesiacov nám pripomína jednu 

najvzácnejšiu cnosť, ktorá môže byť 
v duši človeka.  

Je to ÚCTA K STARŠÍM. Úcta k tým, 
ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo 

lepšie. Úcta k našim otcom a k našim 

mamám. K našim prarodičom. A tak aj 

naši najmladší potešili najstarších oby-

vateľov krátkym a veselým programom.  

Aby naše detičky mali blízko k umeniu, 

a to k divadelnej kultúre, pozvali sme do 

našej škôlky divadielko SEVERKA 

z Prievidze. Dvaja skvelí herci prišli 

17.10., aby našim detičkám zahrali roz-
právočku O DVOCH HROCHOCH. 

Príbeh, počas ktorého využili veľké 

bábky vlastnej výroby, humorným spô-

sobom priblížil život hrochov v ďalekej 

Afrike a súčasne rozprával o veľkom 

priateľstve a potrebe navzájom si pomá-

hať a nikomu neubližovať. Sme radi, že 

deťom sa divadielko páčilo, a veríme, že 

nás ešte čaká ešte veľa zaujímavých ak-

cií, ako napr. Mikuláš, návšteva doprav-

ného ihriska, deň matiek atď.  

Tešíme sa na veselé zážitky, ktoré nás 

čakajú. Najviac sa však všetci tešíme na 
Vianoce... radostné, čarovné, bohaté, 

pokojné.... Najkrajšie sviatky roka sa 

opäť blížia, už môžeme počítať dni. 

Kiežby to vianočné svetlo porozumenia 

a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol 

by to najkrajší vianočný dar. Pričiniť sa 

oň musíme predovšetkým sami, vo svo-

jom vnútri. 

V mene všetkých pracovníkov MŠ  

a detičiek Vám prajeme veľa 

radosti, spokojnosti a rodinnej pohody 
v kruhu svojich najbližších počas  

nastávajúcich  

vianočných sviatkov. 

 Monika Kakviczová 

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA MICHALA TAREKA V ABRAHÁME 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

Bezpečnosť účastníkov cestnej pre-

mávky je na prvom mieste. Aby si žiaci 

veku primerane uvedomili pravidlá cest-

nej premávky ako chodci, cyklisti alebo 

kolobežkári, absolvovali dopravnú vý-

chovu na dopravnom ihrisku TERKAR 

v Galante 22. septembra. Veríme, že si 

z tejto výchovno-vzdelávacej aktivity 

zapamätali všetky pravidlá a budú ich 

vedieť správne uplatňovať. 

Mgr. Ingrid Zelmanová 

133. VÝROČIE NARODENIA 

MONS. DR. MICHALA 

 TAREKA 

29. septembra sme sa žiaci všetkých 

ročníkov a pedagogický kolektív stretli 

na školskom dvore, kde sme si minútou 
ticha pripomenuli 133. výročie narode-

nia Mons. Dr. Michala Tareka. Riadi-

teľ základnej školy Mgr. Marian Hrbán 
a predsedníčka MO MS v Abraháme 

pani Anna Klementová nám podrobne 

porozprávali o živote Mons. Dr. Mi-

chala Tareka a jeho prínose pre Abra-

hám. Od roku 2006 nesie naša škola 

po Mons. Dr. Michalovi Tarekovi 

meno. 

Mgr. Zdenka Lizáková 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 

Európsky týždeň športu sa koná každo-
ročne od 23. do 30. septembra na pod-

poru športu a fyzickej aktivity v celej 

Európe. Aj naša škola sa do tejto 

iniciatívy zapojila rôznymi 

športovými aktivitami. Žiaci 

súťažili vo vybíjanej, vo fut-

bale, v stolnom tenise, preve-

rili si vedomosti a zručnosti v 

jazde na bicykli. V ŠKD zor-

ganizovali športové popolud-

nie.  

Naším heslom zostáva: 
,,Učíme sa, zdravo jeme a 

aktívne športujeme!" 

Mgr. Ľuba Šimonová 

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY 

„Nech vaše pokrmy sú aj vašimi 

liekmi.“  

Zdôrazňoval svojim žiakom pred viac 

ako 2000 rokmi Hippokrates a jeho 

slová platia dodnes. V čase od 10. ok-

tóbra do 14. októbra sa týždeň na našej 

škole niesol v duchu zdravia a výživy, 

kedy sme si pripomenuli aj „Svetový 

deň zdravej 

výživy“ 

(16.10.). Pri 

tejto príleži-

tosti učitelia 

pripravili pre 

žiakov rôzne 

aktivity. 

Žiaci sa 

oboznámili 

so zdravými 

potravinami 

(mliečne 

výrobky, ovocie, zelenina, vyvážená 

strava...), ktoré sú nevyhnutné pre 

zdravý rast a vývin 

každého člo-

veka. Žiaci na hodi-

nách diskutovali o vý-

zname ovocia i zele-

niny vo výžive 
a ochutnávali plody, 

ktoré sa podarilo vy-

pestovať v záhradách 

rodičov a starých ro-

dičov. Súčasťou akcie 

bola výstava plodov 

z našich záhrad. V 

rámci týždňa sme si pripomenuli aj Sve-

tový deň jablka. Jabloň je u nás najroz-

šírenejším ovocným stromom a pova-

žuje sa za najstarší ovocný strom, pri-
čom na svete existuje približne 20 000 

odrôd jabĺk. Na škole sme pripravili vý-

stavu rôznych druhov odrôd jabĺk a vy-

hlásili súťaž o najväčšie a najmenšie ja-

blko zo záhrady.  

Najväčšie jablko:  

1. stupeň: Nela Lošonská, 1. roč. 

2. stupeň: Sofia Široká, 5. roč. 

Najmenšie jabĺčko:  

1. stupeň: Tamara Vargová, 3. roč. 

2. stupeň: Samuel Cuninka, 7. roč. 
RNDr. Viera Novanská, PhD. 

EXKURZIA DO ELEKTRÁRNE 

PIEŠŤANY 

13. októbra sme so žiakmi 6. až 9. roč-

níka navštívili zrekonštruovanú 
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priemyselnú pamiatku Elektrárňa Pieš-
ťany, ktorá v minulom storočí fungovala 

ako obecná elektráreň. Vďaka tejto re-

konštrukcii sa od jesene 2014 stala 

priestorom pre interaktívne vzdelávanie, 

kultúru, spoločenské aktivity a stretáva-

nie všetkých generácií. Žiaci našej školy 

v úvode návštevy mali možnosť absol-

vovať komentovanú prehliadku Elek-

trárne Piešťany o jej histórii, ale i súčas-

nom využití aj s následným objavova-

ním zákutí starej elektrárne zapísanej 

v zozname národných kultúrnych pa-
miatok. Po tomto pútavom rozprávaní 

o histórii a fungovaní elektrárne žiaci 

pokračovali interaktívnymi vzdeláva-

cími programami v dvoch samostatných 

skupinách, kde vďaka svojej zvedavosti 

a šikovnosti mali možnosť si vyrobiť 

malé elektronické hračky s využitím ba-

térií, vodivých materiálov, LED diód, 

papiera, kartónu, lepidla a ručného nára-

dia. Spoločne vyhotovené umelecké 

diela si mohli odniesť aj domov. 
Vzhľadom na nedostupnosť terénu sme 

nenavštívili Hradisko Bojná – Valy, ale 

náš putovný výlet sme zakončili pre-

hliadkou jaskyne Čertova pec. Čertova 

pec je voľne prístupná krasová jaskyňa v 

pohorí Považský Inovec. V jaskyni boli 

nájdené jedny z najstarších znakov jas-

kynného osídlenia na území Slovenska. 
Vnútorný priestor jaskyne osvetľuje ok-

novitý otvor na severnej strane. Jaskyňu 

pod slovenským názvom Csertowa Pecz 

spomína už Matej Bel v knihe z roku 

1742. 

PaedDr. Attila Czakó 

ŠARKANIÁDA  

A PLES TEKVÍC 

Dňa 18. októbra sa uskutočnila v našej 

škole obľúbená akcia s názvom Šarka-

niáda, ktorá bola spojená s Plesom tek-

víc. Napriek tomu, že v tento deň nebolo 

úplne veterné počasie, tak niektoré šar-

kany vyleteli poriadne vysoko. Niekomu 

sa darilo viac, inému menej, podstatné 
však bolo to, že sa všetky deti poriadne 

vyšantili. Na konci šarkaniády ich ča-

kalo chutné občerstvenie, pečené ze-

miaky. Na druhý deň fúkal silnejší vie-

tor, tak sme si akciu zopakovali.  

Ďakujeme všetkým pani učiteľkám a na-

šej Školskej rade za pomoc, pánovi Bel-

kovi za chutné zemiaky a všetkým rodi-

čom a deťom za krásne, nápadité tek-

vice. 

 Eliška Mrvová, 

 Krisztina Kuštárová 

BESEDA SO VČELÁROM 

3. novembra sa počas vyučovacej ho-

diny biológie v 6. ročníku uskutočnila 

prednáška o včelách a včelárstve. 

V triede sme privítali včelára z našej 

obce, pána Petra Košku. Pútavo nám 

rozprával o včelách a ich význame pre 

človeka a hlavne pre prírodu. Na ukážku 
so sebou priniesol včelárske pomôcky, 

napr. včelársky klobúk, ktorý si mnohí 

aj vyskúšali. Na záver sme mali 

možnosť ochutnať rôzne druhy medu. 
Ďakujeme za zaujímavú hodinu.  

Žiaci 6. triedy 

GENERÁTOR INŠPIRÁCIE 

Projekt zo SNG zameraný na podporu 

tvorivosti 

PaedDr. Marta Vargová v rámci záuj-

mového útvaru Sovičky, múdre hla-

vičky prihlásila žiakov 2. ročníka do 

kreatívneho projektu. Žiaci získali 

kreatívnu sadu inšpirovanú dielami naj-
významnejších slovenských výtvarní-

kov. Reprodukcie diel, námety na tvo-

rivé aktivity a výtvarný materiál pre 

všetkých žiakov a žiačky v triede boli 

doručené v jednej krabici – Generá-

tora inšpirácie zo SNG.  

PaedDr. Marta Vargová 

MAJSTROVSTVÁ OKRESU 

V BEDMINTONE ZŠ 

9. novembra sme v kategórii dievčat zís-

kali krásne 2. miesto. Majstrovstvá 

okresu v bedmintone ZŠ prebiehali v 

priestoroch ZŠ Juraja Fándlyho Sereď. 

Gratulujeme žiačkam 7. ročníka Lucii 

Belkovej a Claudii Mešťanovej za re-

prezentáciu našej školy.  

PaedDr. Marta Vargová 

SÚŤAŽÍME V JAZYKOCH 

S WOCABEE 

Naša škola sa v druhej 

polovici októbra zapo-

jila do štvrtého ročníka 

inovatívnej súťaže pre 

školy Jazy-

kový WocaBee šampi-

onát. Súťaž prebieha pod záštitou Mi-

nisterstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR a súťaží sa online v aplikácii 

na učenie slovíčok s názvom WocaBee. 

Žiaci 5. – 7. ročníka sa v aplikácii učia 

novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti 

moderným a veľmi efektívnym spôso-

bom. V súťaži sa hodnotí usilovnosť žia-

kov v učení cudzích jazykov, meraná 

počtom bodov získaných za precvičova-

nie slovíčok. Čím viac žiaci precvičujú, 

tým viac bodov (za správne odpovede) 
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získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda 
súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlep-

šujú skutočne všetci žiaci. Tou najdôle-

žitejšou výhrou však je zlepšenie jazy-

kových vedomostí našich žiakov a 

ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré 

sú v súčasnosti mimoriadne dôležité. 

Sme veľmi radi, že aj na našej škole 

učíme cudzie jazyky inovatívnym spô-

sobom, ktorý prináša žiakom skutočné 

výsledky! 

Výsledky Wocabee šampionátu 

Zo 46 tried zapojených do šampionátu 
v našom okrese sme sa umiestnili s na-

šimi triedami na krásnych miestach: 

4. miesto – 7. ročník  

7. miesto – 5. ročník  

8. miesto – 6. ročník  

Gratulujeme všetkým žiakom, ktorí sa 

zapojili do okresného Wocabee šampio-

nátu.  

Mgr. Martina Žgančíková 

INFORMATICKÁ SÚŤAŽ  

iBOBOR 

V týždni od 7. – 11. novembra 2022 sa 

žiaci našej školy zapojili do informatic-

kej celoslovenskej súťaže iBobor. Sú-

ťažili sme v kategóriách: Drobec (3. 

ročník ZŠ), Bobrík (4. – 5. ročník ZŠ), 

Benjamín (6. – 7. ročník ZŠ), Kadet (8. 

– 9. ročník ZŠ). 

Hlavným cieľom súťaže je podporiť zá-
ujem o informačné a komunikačné tech-

nológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž 

chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, 

posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatív-

nejšom používaní moderných technoló-

gií pri učení sa. Úlohy preverili u kaž-

dého účastníka aj čítanie s porozume-

ním. 

Všetkým účastníkom ďakujeme za 

účasť v súťaži a za dosiahnuté úspechy. 

Zoznam úspešných riešiteľov on-line 

súťaže iBobor v školskom roku 

2022/2023: 

• P. Banáš, L. Záhorská (4. roč.), 

• V. Vászondiová, B. Mrvová, Š. Le-

žovič, D. Gašpar, E. Gašparíková, 

Z. Dlugošová, S. M. Siska (5. roč.), 

• L. Jursová, S. Paráková (7. roč.), 

• R. Hulíková, M. Slezák, V. Mará-

ková, L. Ležovičová (8. roč.), 

• M. Hitka, I. Jambrichová, R. 

Somogyi, S. Ekeši (9. roč.). 

 RNDr. Viera Novanská, PhD. 

ZUBRIA OBORA 

Dňa 4. novembra sa žiaci 1. a 2. ročníka 

zúčastnili na exkurzii – Zubria zver-

nica Topoľčianky. Zvernica pre zá-

chranný chov zubra 

hrivnatého bola vy-

budovaná v roku 

1958 ako jediné 

miesto chovu zubra 

na Slovensku 

na ploche 27 ha 

s 113 ha ochran-

ného pásma. Dote-

raz bolo odchova-
ných viac ako 

180 zubrov, z kto-

rých prvé už boli 

vypustené do voľ-

nej prírody. Po 

obvode zubrej zvernice sme si prešli 

chránenou študijnou plochou – náučným 

chodníkom. Počas 10 zastávok sa žiaci 

dozvedeli o histórii a súčasnosti zubrej 
zvernice, spôsobe života zubrov, jeho 

príbuzných druhov, o obroch medzi eu-

rópskymi živočíchmi, či vzácnych rastli-

nách, motýľov a hmyzu. Učenie vo von-

kajšom prostredí totiž nie je len zábav-

nejšie a inovatívne, ale pomáha deťom 

dlhšie sa sústrediť, podporuje ich vnú-

tornú motiváciu a napomáha k hlbšiemu 

uchovaniu získaných informácií. 

PaedDr. Marta Vargová,  

Mgr. Ľuba Šimonová 

 
 

OLDIES PARTY 

Dňa 19.11.2022 sme po dlhej dobe otvorili opäť dvere zá-

bavy a tanca na našej OLDIES PARTY, ktorú sme zorgani-

zovali spoločne s rodičmi našich žiakov ZŠ v Abraháme. 

Ďakujeme hlavne pánu Sliackemu, vďaka ktorému bol par-

ket celu noc plný, kapele Fuuha, všetkým sponzorom a pánu 

Manekovi, ktorý sa postaral o výborné jedlo. Hudba a outfit 

nás aspoň na chvíľu vrátili do 80. – 90. rokov.  

 

Rodičia a učitelia, verím, že o rok si to spolu opäť zopa-

kujeme. 

Petra Klasta  

predseda RZ pri ZŠ v Abraháme  
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MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V ABRAHÁME  

 

Matičiari 

v Štiavnických Baniach 

V Štiavnických Baniach sa v tomto roku 

opäť konala akcia pod názvom „Rezbár-

sky deň“. Naši matičiari tu i napriek ne-

priaznivému počasiu nechýbali. 

Deň sa začal v Abraháme silným leja-

kom, ktorý bol pre úrodu veľmi po-

trebný, no na celodenný výlet to už nie 
je to najvhodnejšie počasie. No aj na-

priek dažďu sme sa spolu s obyvateľmi 

susedných obcí Majcichov a Opoj vy-

dali na cestu. 

Prvou zastávkou bola obec Starý Tekov. 

Tu nás starosta obce Majcichov privítal 

v mene združenia Životnými cestami 

Jána Palárika. K pomníku Jána Palárika 

starosta obce Ing. Tibor Marek položil 
veniec za obec Majcichov. Zástupca sta-

rostu obce Starý Tekov Ing. Pavol 

Štipka následne pozval všetkých 

účastníkov na malé občerstvenie do kul-

túrneho domu, kde ich privítal kvalitnou 

domácou orechovicou.  

Následne naša cesta viedla do obce 

Hronské Kľačany. Starosta obce Majci-

chov tu za združenie Životnými cestami 

Jána Palárika položil veniec k pomníku 
Jána Palárika. Pracovníčky obecného 

úradu pozvali všetkých účastníkov do 

kultúrneho domu, kde pripravili občer-

stvenie. Strávili sme tu veľmi príjemné 

chvíle v družnej debate a, kto mal chuť, 

aj pohárikom na zahriatie. 

Napriek zamračenej oblohe sa počasie 

zadržalo a počas kladenia vencov nám 

nepršalo. Bohatý dážď však prišiel 

hneď, ako sme stihli nastúpiť do auto-
busu a vytrvalo pršalo aj po príchode do 

Štiavnických Baní. 

Nasledovala sv. omša v rím. kat. kostole 

a po nej kladenie venca k pamätnej ta-

buli Jána Palárika, ktorá je umiestnená 

na budove kostola. Tu kládla veniec za 

našu obec Abrahám predsedníčka MO 

MS Anna Klementová. 

Rebársky deň pokračoval pre nepriaz-

nivé počasie v kultúrnom dome, v okolí 

ktorého bolo množstvo rôznych stánkov, 

kde rezbári ponúkali svoje výrobky, ale 

aj veľa rôzneho občerstvenia. 

V kultúrnom programe na úvod vystú-

pila FS Jatelinka, ktorá zaspievala 

piesne zo svojho repertoáru. 

Po nich prišli na scénu sokoliari, spolo-

čenská hra „živé človeče“, tombola 
a vystúpenia hudobných skupín. Pochu-

tili sme si na dobrom guláši, kofole a ká-

vičke, niektorí dokonca s domácim kré-

mešom. Po vylosovaní tomboly, kde 

sme boli veľmi úspešní, sme sa pomaly 

poberali k autobusu. Slniečko sa 

predralo spoza mrakov, obloha sa vyjas-

nila a nás čakala cesta domov. Spríjem-

nili sme si ju spievaním ľudových 

piesní, ktoré sa niesli celým autobusom. 

Poďakovali sme sa spoluúčastníkom 

z Majcichova a Opoja za príjemne strá-

vené chvíle a vzájomne si popriali, aby 

sme sa o rok opäť stretli. 
Anna Klementová 

predsedníčka MO MS Abrahám  

VATRA ÚSTAVY 

V ABRAHÁME 

Miestny odbor Matice slovenskej v Ab-

raháme za finančnej podpory obce Ab-
rahám zorganizoval dňa 31. 

augusta 2022 v predvečer 

sviatku Dňa Ústavy SR 

v priestoroch športového 

areálu podujatie „Vatra Ús-

tavy SR“. 

Podujatie otvorila po 19,00 

h predsedníčka MO MS 

Anna Klementová, ktorá 
privítala hostí a ostatných 

účastníkov podujatia. 

Medzi hosťami bol aj kandidát na pred-

sedu Trnavského samosprávneho kraja 
Ing. Martin Červenka, t. č. starosta obce 

Ratkovce, členovia družobného MO 

Matice slovenskej Veľké Úľany s pred-

sedom Michalom Garajom, čestný člen 

MO MS v Abraháme Mgr. Štefan Mu-

rárik s manželkou, bývalý starosta obce 

Voderady Ing. Marek Turanský, starosta 

obce Ing. Igor Németh a poslanci OZ 

v Abraháme. 

Pred zapálením vatry sa prihovoril 

účastníkom starosta obce Ing. Igor Né-

meth a po ňom Ing. Martin Červenka. 

Na živo sme spoločne zaspievali hymnu 

Slovenskej republiky a obaja rečníci 

spoločne zapálili Vatru Ústavy za účasti 

veľkého množstva obyvateľov našej 

obce a ďalších návštevníkov.  

Program pokračoval losovaním tom-

boly, pretože do každej domácnosti bola 

doručená pozvánka, ktorá bola po napí-
saní čísla domu na zadnej strane a vho-

dení do osudia zlosovateľná. Ceny do 

tejto tomboly venoval MO MS, Obec 

Abrahám a P-OD Abrahám. Určite sme 

našim obyvateľom urobili radosť, čo 

bolo aj jej účelom. 

Potom už pokračovala zábava pri 

hudbe, ktorú zabezpečil DJ Igor Baďu-

rík. Do polnoci sa účastníci mohli zabá-
vať, občerstviť varenou klobásou, špe-

kačkou, kvalitným družstevným vínom, 

rôznymi nealkoholickými nápojmi, sla-

ným pečivom, ktoré v bufetoch predá-

vali naše matičiarky. 

Čo dodať na záver: „Veľmi dobrá akcia, 

pod ktorú sa podpísalo výborné počasie, 

množstvo účastníkov, výborná nálada 

a spokojnosť organizátorov“. 

 Anna Klementová 
predsedníčka MO MS Abrahám 
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ABRAHÁMSKY HAFTLÍK 2022 

7. mája 2022 sa uskutočnili v našej obci 

Abrahám každoročné rybárske preteky 

pod názvom Abrahámsky haftlík. Zápis 

pretekov prebiehal v čase od 7. do 8. h. 

Oficiálny čas pretekov bol v čase od 8. 

do 12. h. Zúčastnení dostávali drobné 

občerstvenie v podobe tradičných špe-

kačiek, džúsu, keksíka. Počas pretekov 

Kultúrna komisia obce pripravili pre 

účastníkov menší bufet na občerstvenie. 

Súťaž odštartoval starosta obce Ing. Igor 

Németh. Každý účastník rybárskych 
pretekov bol bohato odmenený, za čo by 

som sa touto cestou chcel poďakovať 

všetkým sponzorom rybárskych prete-

kov. Každé dieťa bolo odmenené medai-

lou, rybárskym náčiním. Ako sa patrí, 

popredné miesta boli odmenené po-

hármi s tematikou rýb. Zároveň by som 

sa chcel poďakovať aj všetkým ľudom, 

priateľom, ktorí sa akokoľvek pričinili 

pri organizácii tohto podujatia.  

Predseda Kultúrnej komisie obce 

 Mgr. Dávid Grosman 

ZDOBENIE MÁJA 

30. apríla sa v našej obci tradične stavia 

máj ‒ tak to bolo aj tento rok. Sobotné 

popoludnie sa nieslo v duchu tradícií. 

V čase od 16. h prebiehalo tradičné sta-

vanie mája. Na podujatí vystúpili žiaci 

ZŠ Michala Tareka Abrahám pod vede-
ním Mgr. Lizákovej s kultúrnou vlož-

kou. Deti mali možnosť ozdobovať máj 

pomocou rôznofarebných stužiek, ktoré 

sa pripevňovali na strom. Zúčastneným 

sa podávalo menšie občerstvenie v po-

dobe tradičného chleba s bravčovou 

masťou a cibuľou či miestne víno 

z vinice. Detičky dostávali sladkú od-

menu v podobe džúsu, keksíka. Touto 

cestou by som sa chcel ešte raz poďako-
vať DHZ Abrahám, P-OD Abrahám, ZŠ 

Michala Tareka, aktívnym členom Kul-

túrnej komisie, priateľom a dobrodin-

com. Pevne verím, že táto tradícia sa za-

chová do ďalších rokov. 

Predseda Kultúrnej komisie obce  

Mgr. Dávid Grosman
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OSLAVA DŇA DETÍ 

Dňa 4. júna Kultúrna komisia obce Ab-

rahám pripravili pre našich najmenších 

kultúrne podujatie MDD. Podujatie pre-

biehalo sobotné dopoludnie za 

priestorom KD. Deti mali možnosť po-
zrieť si hasičov, prehliadku vozidla 

a techniky. Ďalej prácu a vozidlo Poli-

cajného zboru SR spoločne s psovodom, 

psami. Zároveň bola ukážka policajnej 

techniky, so zbraňami s krátkym zhrnu-

tím ich práce. Vystúpenie Mickie 

a Mini, ktorí si pre deti pripravili bohatý 

hudobný, tanečný a súťažný program. 

Všetky deti dostali sladkú odmenu, me-

daily, občerstvenie. Touto cestou by 

som sa zároveň chcel poďakovať DHZ 

Abrahám, PZ SR, OS SR, členom Kul-
túrnej komisie, všetkým priateľom, ktorí 

sa akokoľvek podieľali na príprave tohto 

podujatia.  

Predseda Kultúrnej komisie obce 

Mgr. Dávid Grosman 

ABRAHÁMSKY KOTLÍK 2022 

Dňa 16. 7. 2022 sa v našej obci uskutoč-

nila tradičná súťaž vo varení gulášu spo-

ločne s uličkárskym turnajom vo fut-

bale. Vopred pripravovaný program bol 

veľmi bohatý a rôznorodý. 

Prezentácia mužstiev vo varení gulášu 
bola v čase od 14.30 do 15.00 h. 

Následne po prezentácii bola súťaž od-

štartovaná. Na súťaži sa zúčastnilo 18 

družstiev. Tento počet organizátorov 

veľmi milo prekvapil a boli veľmi radi, 

že bol záujem zo strany občanov a ľudí. 

Vyhodnotenie súťaže bolo po 18. h, po 
vyzbieraní všetkých vzoriek od 

súťažiacich. Hodnotiaca porota bola 

tento rok žrebovaná zo zástupcov všet-

kých zúčastnených tímov. Výhercovia, 
zúčastnení boli odmenení rôznymi vec-

nými cenami. 

Výsledky súťaže: 

1. „Kraken” Andrej Barčák 

2. Rodina Takáčová 

3. Malá Mača ‒ Endre Sarkany 

Výhercom a zúčastneným gratulujeme 

a ďakujeme za účasť. 

Súčasťou podujatia bol bohatý program: 

DJ Rado, kapela TYP, nafukovacie at-

rakcie pre deti, súťaže, občerstvenie, 
DHZ Abrahám, detská hudobná skupina 

maliny Jam. 

Zabezpečené bolo občerstvenie, bufet, 

cigánska pečienka aj tombola. 

Touto cestou by som sa veľmi rád poďa-

koval všetkým organizátorom podujatia, 

priateľom, ktorí akokoľvek prispeli 

k tejto vydarenej sobotňajšej kultúrnej 

akcii.  

Predseda Kultúrnej komisie obce  

Mgr. Dávid Grosman 

  

POĎAKOVANIE 
Touto cestou by som sa chcel ešte raz  poďakovať všetkým členom kultúrnej komisie, priateľom, priaznivcom a dobrodin-

com kultúry našej obce. Patrí im veľké poďakovanie za prácu, čas, ktorým napomohli pri organizovaní nejedného kultúrneho 

podujatia. Obdobie, počas ktorého členovia Kultúrnej komisie spolupracovali, nebolo ľahké, často ovplyvňované pandémiou 

a jej obmedzujúcimi pravidlami pri organizácii kultúrnych podujatí. Na základe tejto skutočnosti si dovolím povedať, že sme 

sa snažili spraviť maximum pre zachovanie kultúrnych zvykov a tradícií v obci Abrahám. Novej Kultúrnej komisii želám 

veľa šťastia a úspechov pri organizovaní kultúrnych podujatí obce v nasledujúcom období. 

 Predseda Kultúrnej komisie obce Abrahám  
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Z ČINNOSTI DHZ ABRAHÁM 

 DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V ABRAHÁME OSLÁVIL VÝROČIE 

Dňa 1.10.2022 Dobrovoľný hasičský 

zbor oslávil 25 rokov od obnovenia čin-

nosti v obci. Tento rok si zároveň pripo-

míname aj 100 rokov od založenia Zem-

skej hasičskej jednoty na Slovensku. Pri 

tejto príležitosti sme slávnostne otvorili 

novú hasičskú zbrojnicu v obci. Po dl-
hom období pandémie sme sa v jedno 

sychravé sobotné ráno členovia zboru 

a pozvaní hostia stretli pri kostole sv. 

patriarchu Abraháma, kde bola odslú-

žená svätá omša a pri tejto príležitosti 

bola posvätená aj nová zástava zboru, je 

to verná kópia pôvodnej hasičskej zá-

stavy z čias Esterházyovcov. 

 

Po skončení svätej omše pokračoval 

sprievod ulicami obce. Pristavil sa pri 

pomníku sv. Floriána, kde bol položený 

veniec od členov zboru a následne po-

kračoval až k novej hasičskej zbrojnici.  

Pri budove zbrojnice bola v krátkosti 

spomenutá činnosť zboru a jej členov od 

začiatkov až po terajší stav priestorov, 

v ktorých sa členovia stretávali a ktoré 

slúžili pre potreby hasičskej techniky. 

V minulosti bolo treba pri uskutočnení 

výjazdu kompletnej hasičskej jednotky 

s technikou nosiť pri sebe 13 kľúčov od 

dverí a otvoriť 5 brán... Dnes nám na to 

stačí stlačiť jedno tlačidlo na diaľkovom 

ovládači už len od jednej brány zbroj-

nice. Po príhovoroch nastal ten čas, keď 
starosta obce slávnostne stlačil diaľkový 

ovládač a brána sa otvorila. Nasledovalo 

posvätenie nových priestorov, ako aj 

techniky, ktorú bude náš zbor využívať. 

Následne si mohli pozvaní hostia, ale aj 

verejnosť pozrieť priestory, techniku, 

fotografie z činnosti súťažných druž-

stiev, zásahov a podobne v bohatej his-

tórií zboru, ktorú máme podrobne zna-

čenú v kronikách.  

Ako ďalší bod programu bola pre-

hliadka obecného múzea, v ktorom má 

aj náš zbor svoj priestor. V múzeu je vy-

stavená pôvodná hasičská zástava 
a predmety, či dokumenty z minulosti, 

ktoré hasiči pri svojej činnosti používali. 

Po prehliadke sa pozvaní hostia a členo-

via zboru presunuli do priestorov kultúr-

neho domu, kde sa uskutočnila sláv-

nostná schôdza.  

Schôdza sa začala príhovorom tajom-

níčky zboru, privítanie delegátov, hostí 

a členov zboru. Nasledovali príhovory, 

poďakovania a bola spomenutá aj čin-
nosť zboru do roku 1997, no prakticky 

pôvodný hasičský zbor fungoval len do 

70. rokov minulého storočia. Ďalej bola 

spomenutá činnosť zboru od roku 1997 

až doteraz. Predseda zboru predniesol 

príhovor k výročiu Zemskej hasičskej 

jednoty na Slovensku, po ktorom sa 

slávnostne pripevnila pamätná stuha na 

zástavu, ktorú vydala Dobrovoľná po-

žiarna ochrana Slovenskej republiky 

a pri tejto príležitosti si zbor vyrobil aj 
pamätnú medailu. V ďalšom bode boli 

vymenované povýšenia do vyšších hod-

ností pre členov zboru, udelené medaily 

za vernosť, záslužnú prácu, pomoc pri 

pandémii COVID-19, prácu s mládežou 

a na záver odovzdaná pamätná medaila, 

ktorú sme navrhli a vyrobili sami pri prí-

ležitosti výročia DHZ v obci a výstavby 

hasičskej zbrojnice. Po skončení sláv-

nostnej schôdze nasledoval obed a pose-

denie pri hudbe a zábave do večera. 

SPOLOČNE SME TO DOKÁZALI 

Dobrovoľný hasičský zbor v Abraháme 

oslávil nedávno 25 rokov od znovuob-

novenia činnosti. Za toto obdobie zbor 

toho stihol veľa, o čom sa vieme po-

drobne dočítať v kronike. V krátkosti 

spomenieme dôležité momenty, ktoré 

náš zbor posúvali ďalej.  

DHZ Abrahám obnovil svoju činnosť na 

valnom zhromaždení dňa 1.3.1997. Zbor 

mal 10 členov, veliteľ Štefan Palčo a 

vtedajší starosta obce Bohumil Čambál 

– otec myšlienky obnovy zboru v obci. 

Po predošlej činnosti neostalo prakticky 

nič. Z obce Pata bol zapožičaný príves 

k motorovej striekačke. Zbor začal pra-

covať v oblasti prevencie, kultúry v obci 

a hasičského športu. Organizoval 

plesy, hasičské zábavy, zber starého 

šrotu a zbierky. Do používania dostal 

pivničné priestory pod zdravotným stre-

diskom. Zárobky z plesov a zábav boli 

obratom investované do hasičského vy-

bavenia, ošatenia a uniforiem, ako aj do 

priestorov vtedajšej zbrojnice. 

V roku 1998 sa pri upratovaní kostola 

náhodou našla pôvodná zástava zboru 

pozostatok po hasičoch z prvej polovice 
20. storočia, ktorý sa zachoval pre bu-

dúce generácie. Hasičská zástava je 
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pritom jeden z posledných pozostatkov 

starého kaštieľa Esterházyovcov v Ab-

raháme z prvej polovice 20. storočia. 

V roku 2004 sa podarilo kúpiť vlastné 

hasičské vozidlo AVIA A30 do tohto 

času zbor využíval Traktor z PD Abra-

hám na ťahanie prívesu so striekačkou, s 

ktorým sa dokonca bolo na hasičskej sú-

ťaži až Senici, obecný autobus – skri-
ňovú AVIU alebo zapožičané vozidlo 

Avia z obce Pusté Úľany. Členovia 

zboru vybudovali z vlastných zdrojov 

garáž vo dvore obecného úradu. 

 
V roku 2008 boli zakúpené prvé mo-

derné hasičské zásahové komplety, 

prilby, opasky, rukavice a obuv. V roku 

2010 zbor využíval dýchacie prístroje 

Saturn.  

Zbor sa ďalej rozvíjal, aktívne sa zapájal 

do života v obci či už kultúrnou činnos-

ťou alebo organizovaním hasičských sú-

ťaží, Nočných hasičských pretekov 

či nočnej súťaže železný hasič, a tak 

vznikla potreba riešiť nové priestory, 

kde by mohol zbor pôsobiť.  

V roku 2014 bola zakúpená kontajne-

rová zostava. Jednalo sa o zostavu mo-

bilných kontajnerov, ktoré boli vyro-

bené na mieru pre zbor. Financie na rea-
lizáciu tohto projektu riešila obec 

z vlastných zdrojov. Umiestnenie no-

vých klubových priestorov padlo na 

priestranstvo vtedajšieho zberného 

dvora, ktoré členovia zboru vyčistili aj 

predpripravil na osadenie kontajnerovej 

zostavy. Pôvodné priestory v pivnici 

zdravotného strediska neboli už naďalej 

vhodné na účely hasičskej zbrojnice a 

prestali sa využívať. Všetko zariadenie 

bolo potrebné vypratať a zariadiť nové 
klubové priestory.  

V roku 2015 do zboru pribudlo hasičské 

vozidlo IVECO Daily CAS 15, ktoré 

obec získala z plánu obnovy a podpory 

DHZ na Slovensku. Vozidlo dispono-

valo vlastnou nádržou na vodu, hasič-

skou motorovou striekačkou a ďalším 

moderným vybavením, ktoré hasiči 

potrebujú v dnešnej dobe na zabezpeče-

nie činnosti v obci, ako aj na území SR. 

Garážové priestory vo dvore obecného 

úradu boli svojpomocne upravené a ďa-

lej využívané na parkovanie už nového 

vozidla Iveco, aj keď v zimnom období 

čiastočne obmedzené hlavne v období 

mrazov. Pôvodné hasičské vozidlo Avia 

bolo odpredané inému zboru.  

V roku 2016 pribudol prívesný protipo-

vodňový vozík, ktorý obec získala z Ak-

tívnych protipovodňových opatrení na 

území SR. Je vybavený čerpadlami, vo-

dou plniteľnými bariérami a príručného 

hasičského vybavenia. Pre tento vozík 

sa našla garáž v iných obecných priesto-

roch mimo vozidla Iveco.  

V roku 2018 sme sa zapojili do projektu 

na získanie finančnej podpory pre re-

konštrukciu a výstavbu hasičskej zbroj-

nice. V projekte sme uspeli a v roku 

2019 bola zahájená výstavba hasičskej 

zbrojnice. Pred samotnou výstavbou sa 

členovia podieľali na vyprataní po-

zemku zberného dvora a príprave na vý-

stavbu. Výstavba trvala rok. 

V roku 2020 bola skolaudovaná nová 

hasičská zbrojnica a odovzdaná do uží-

vania. Priestory museli byť zariadené 

tak, aby spĺňali štandardy hasičskej 

zbrojnice. Bolo zakúpené vybavenie pre 

základné činnosti a potreby hasičskej 

jednotky, šatňové zostavy na zásahové 

obleky a podobne. Postupne bola dove-

zená hasičská technika a vybavenie 

z pôvodných priestorov, ktoré zbor uží-

val a po vyprataní týchto priestorov ich 

zbor odovzdal obci na ich ďalšie využi-
tie. Technika bola uvedená do pohoto-

vosti. Časom bolo potrebné riešiť fi-

nálne úpravy. Už od začiatku využívania 

nových priestorov bola akcieschopnosť 

zboru neraz preverená výjazdmi, ktoré 

naša hasičská jednotka neustále zabez-

pečovala aj počas obdobia pandémie, 

kde sme sa podieľali vo veľkej miere na 

zabezpečení činnosti, ktorú vykonávala 

samospráva.  

Dnes sa môžeme pochváliť, že disponu-

jeme modernou technikou, vybavením, 

hasičskou zbrojnicou a množstvom ús-

pešnej práce, ktorú zbor a jeho členovia 

vykonávajú v prospech ochrany obce a 

jej občanov a DPO SR. 

 Dnešným dňom má zbor 17 členov, je 

zaradený do plánu celoplošného roz-

miestnenia síl a prostriedkov na území 

SR a zaradený do kategórie B. Zbor za-

bezpečuje požiarnu ochranu v našej 

obci, ako aj v obciach Pusté Úľany, 

Hoste a Malá Mača. Na požiadavku 

KOS HaZZ aj v iných mestách, či ob-

ciach na území SR alebo výpomoc 

HaZZ. Členovia zboru absolvovali zá-

kladnú prípravu členov hasičských jed-

notiek a ostatné osobitné oprávnenia, 
ktoré na svoju činnosť potrebujú. Pravi-

delne sa zúčastňujeme školení a príprav, 

kde si prehlbujeme svoje vedomosti, 

zručnosti a kvalifikáciu. Organizujeme 

vlastný výcvik hasičskej jednotky a ne-

poslednom rade zásahová činnosť, účasť 

na previerkových a taktických cviče-

niach v spolupráci s HaZZ SR. V zbore 

sú zaradené do používania autonómne 

dýchacie prístroje, prostriedky na rá-

diovú komunikáciu, prostriedky na 

prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, 
záchrana z vodnej hladiny a podobne. 

Každoročne doplnená výzbroj a výstroj 

podľa potrieb, ktorú máme na základe 

výjazdovej činnosti a kladených požia-

daviek na zbor zo strany obce.  

Všetko to, čo sa nám podarilo za rela-

tívne krátke obdobie vybudovať, nám te-

raz bude slúžiť pre potreby zboru, pre 

ďalšie generácie hasičov, ktorí na dote-
rajšiu činnosť plynulo nadviažu a v ne-

poslednom rade našej obci a jej obča-

nom, ktorým sme pripravení pomáhať. 

Naďalej v rámci možností, ktoré bude 

možné v budúcnosti využiť, sa budeme 

snažiť o ďalší rozvoj z hľadiska tech-

niky, priestorov a vybavenia.  

Výsledky našej práce sú a budú vidi-

teľné aj naďalej. Byť aktívnou zložkou 

v obci má svoje úskalia no pri zachovaní 
čestnosti a dodržiavania všetkých zásad 

a nariadení má aj svoje svetlé stránky, 

ktoré sú neraz ocenené a posúvajú nás 

ďalej.  

Všetko o činnosti zboru a jej histórií 

možno nájsť na internetovej stránke 

obce Abrahám v sekcii Organizácie, ako 

aj na FB stránke DHZ Abrahám.  

 Kolektív DHZ Abrahám 
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POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE DUDVÁH V ABRAHÁME 

50. výročie vzniku Poľovníc-

keho združenia Dudváh so 

sídlomv Abraháme 

Aktuálna poľovná sezóna sa v Poľov-

níckom združení Dudváh v Abra-

háme nesie v slávnostnom duchu – je 

to 50. spoločná sezóna zlúčených po-

ľovníckych združení v Abraháme, 

Hoste a Malej Mači. Toto výročie si 

pripomíname počas celého roka 2022.  

Názov PZ Dudváh vznikol podľa rieky 

Dudváh, ktorá spája všetky tri poľovné 

revíry. Dnes chceme poďakovať všet-

kým zakladajúcim členom PZ, z ktorých 
však medzi nami už nikto neostal – s po-

sledným z nich Milanom Kopáčikom 

sme sa rozlúčili len nedávno... Pripomí-

name si aj ďalšie osobnosti – poľovní-

kov, ktorí pôsobili v našom PZ, ako boli 

poľovníci naši otcovia, či starí otcovia 

napr. Bernadič Jozef, Toman Kamil, Lo-

vecký Štefan, Dunda Karol, Kopáčik 

Anton, Novanský Jozef, Šipka Ján či 

Toman Eduard a ďalší.  

Poľovníctvo bolo vždy výsadou privile-

govaných vrstiev. Inak to nebolo na za-

čiatku 20. storočia ani v Abraháme. Až 

okolo roku 1950 sa poľovníctvo stávalo 

dostupnou záľubou pre všetkých, ktorí 

chceli urobiť kus roboty pre prírodu a 

ochranu zveri. Po splnení odborných 

podmienok (poľovnícke skúšky) aj napl-

není „stavovských“ tradícií boli uchá-

dzači prijatí do poľovníckeho združenia 

založeného pri obci pod gesciou jednot-
ného poľovníckeho zväzu. Postupná 

zmena zákonov upravujúcich poľovníc-

tvo, ale aj osobné priateľstvo poľovní-

kov boli príčinou toho, že v roku 1972 

sa susediace PZ v Abraháme, Hoste 

a Malej Mači zlúčili. Dnes je to už 50 

rokov a môžeme bilancovať výsledky za 

toto obdobie. 

Tradície poľovníctva u nás 

Poľovníctvo má v našej obci dlho-

ročné tradície. Spred dvoch storočí sú 

doložené cisárske poľovačky aj v Ab-

raháme. Gróf Esterházy organizoval 

pravidelne „kráľovské“ poľovačky na 

drobnú zver – a výsledky bývali až neu-

veriteľné – tisícky bažantov, jarabíc, 

zajacov, ale aj srnčia zver, samo-

zrejme líšky. Drobnej zveri bolo 

v tých časoch veľa, na poliach boli 

kŕdle jarabíc, prepelíc, lovili sa čví-

koty, ale aj drop veľký. Hostina po po-

ľovke bola v kaštieli. Je veľká škoda, že 

sa nezachoval poľovnícky zámok Ester-

házyovcov s veľkou zimnou záhradou 

v Abrahámskom háji (pôvodne posta-

vený v „klimtovskom“ štýle). Dnes by 

tento krásny zámok a zbierky poľovníc-

kych trofejí určite patrili k významným 
turistickým atrakciám pre domácich 

i zahraničných turistov.  

Náš revír sa vždy vyznačoval typic-

kou prírodnou scenériou nížiny 

s mnohými porastmi, hájom, potokmi 

a suchými ramenami, ale aj mokra-

ďami a tonami. Toto všetko vytváralo 

ideálne podmienky pre všetky druhy 

drobnej zveri. Poľovníci sa pokúsili vrá-

tiť do revíru králika, vynaložilo sa na to 
mnoho síl, veľa prostriedkov, ale výsle-

dok nie je uspokojivý. Bude to ako s ja-

rabicou? Treba príčiny hľadať v celko-

vom vplyve človeka na prírodu? Aj to sú 

otázky, nad ktorými sa treba zamyslieť. 

Odpoveďou by možno bola zmena mys-

lenia ľudí, čo by možno viedlo k zmene 

industriálneho vplyvu na prírodu. Prí-

kladom by mohlo byť napr. aj susedné 

Rakúsko, kde pred niekoľkými rokmi 

obdivovali naše stavy drobnej poľovnej 
zveri – a dnes je to naopak. 

Život v našom revíri 

V našich podmienkach sa vždy darilo 

srnčej zveri. Srnka v prírode je symbo-

lom krásy, čistoty, dokonalosti. Je to aj 

obraz dobrej starostlivosti o túto zver. 

V poľovníckych encyklopédiách boli 

donedávna zaregistrované rekordné 

srnčie parožky práve z nášho revíru. 

Viacerí naši poľovníci majú zlaté, 

strieborné či bronzové ocenenie za 

krásne parožie ulovených srncov. Je to 

výsledok toho, že poľovníci po celý rok 

pozorne sledujú početné stavy srnčej 

zveri, zdravotný stav každého 

jedinca, už dopredu vedia, ktoré kusy sú 

výradové, choré, staré, ktoré by ohrozili 

genofond populácie, a preto ich treba 
vyradiť. Každý rok je chovateľská vý-

stava na Okresnom SPZ, kde sa všetky 

trofeje ulovených srncov hodnotia 

z hľadiska správnosti výberu na odstrel. 

Ani minulý rok sme v našom PZ nemali 

prípad nesprávneho odstrelu srnca 

z hľadiska chovnosti, čo je veľmi dob-

rým obrazom o odbornosti a skúsenos-

tiach poľovníkov. 

Ale nejde len o ochranu poľovnej 

zveri. V našom revíri máme aj chrá-

nené druhy dravcov (sokol, myšiak, 

sovy a iné). Abrahám sa dostal do pove-

domia ochranárov aj tým, že v chotári 

hniezdi rároh sťahovavý, ktorého našli 

podľa krúžkovania neskôr až kdesi 

v Uzbekistane tisíce kilometrov od 

hniezda... Ale nielen dravé vtáky sú za-

ujímavé. Máme v chotári aj sojky, 

dudka, všetky druhy ďatľov... Straka – 

v zime odstraňuje ostatky uhynutých 
zvierat, ale na jar sa stáva nepriateľom 

hniezdiacich spevavcov, keď vyberá ich 

vajíčka až v okruhu niekoľkých hektá-

rov okolo svojho hniezda. Aj preto sa ce-

loročne považuje za škodnú. 

Situácia v revíri s počtom a druhmi 

poľovnej zveri sa začala dramaticky 

meniť najmä s nástupom kolektivizá-

cie a technológii veľkoplošného po-

ľnohospodárstva. Pestovanie mono-

kultúr na niekoľkých stovkách hektárov, 

silná chemizácia a nasadenie výkonnej 

modernej techniky do žatvy a zberu 

úrody, nočné kosenie ďateliny pri vyso-

kej rýchlosti, zúrodňovanie miest, kde 

mala zver vždy pokoj a úkryt – to všetko 

a ďalšie faktory sa negatívne premietli 

do stavov zveri a samozrejme do náplne 

práce poľovníckeho združenia. Po-

stupne sa mení poslanie poľovníkov 

z lovcov na ochranárov, čo sa premietlo 
aj do oficiálneho názvu poľovníckeho 

a ochranárskeho zväzu.  

Ochranárske aktivity plníme celý rok, 

lovu sa venujeme len v presne pláno-

vaných termínoch a druhoch zveri. 

Poľovníci v našom poľovníckom zdru-

žení stále častejšie budujú krmelce, ná-

sypce, soľníky, pripravujú krmivo a pra-

videlne celú zimu vynášajú seno, kuku-
ricu a zrno do revíru. Súčasťou starostli-

vosti o poľnú zver je aj monitorovanie 

jej zdravotného stavu a preliečovanie 

proti najčastejším škodcom. 
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Vybudovalo sa viac ako 50 napájadiel, 

vysadilo sa viac ako 1200 stromov 

najmä tam, kde ešte pred niekoľkými 

rokmi rástli stromy ako prirodzená sú-

časť prírody. Každý poľovník odpraco-

val desiatky brigádnických hodín pri 

týchto prácach. Poľovníctvo nie sú len 

poľovačky, ale je to sústavná celo-

ročná ochrana poľovnej zveri, nočné 

stráženie revíru a aktívna ochrana ži-

votného prostredia a prírody. Pre nás 

všetkých je veľmi zarmucujúce, že v re-

víri stále nachádzame roztrhané srny, 

v nastražených okách uhynuté zajace, či 

bažanty. Osvetou – ale aj aktívnou 

ochranárskou prácou zverostrážcov – sa 

poľovníci snažia chrániť zver pred pyt-

liakmi, ale aj túlajúcimi sa psami. Ve-

ríme, že pomocou všetkých, ktorým zá-

leží na ochrane prírody, sa zbavíme aj 

týchto nežiaducich javov.  

Nový výbor PZ 

V poľovníckej chate sa začínajú i končia 

všetky akcie, brigády i poľovačky. Aj 

tento rok sa vo februári konala tradičná 

Výročná členská schôdza PZ. Na tomto 

mieste by som rád predstavil nový výbor 

PZ: predseda Milan Banáš, poľovný 

hospodár Vladimír Formanko,  

tajomník Marián Bernadič, finančný 

hospodár Peter Novanský, strelecký 

referent Vladimír Kopáčik, revízor 

Anton Štefunko. VČS schválila plán 

práce na rok 2022, v ktorom ostávajú 

úlohy trvalej ochrany prírody a po-

ľovnej zveri.  

PZ Dudváh ako súčasť ži-

vota obcí 

PZ Dudváh sa významnou mierou po-

dieľa na spoločensko-kultúrnom 

dianí v príslušných obciach. PZ Dud-

váh je integrálnym článkom spoločen-

ského života v obci. Prezentuje sa nielen 

pri významných akciách (napr. pri sláv-

nostnom vysvätení erbu obce), ale aj 

usporadúvaním spoločenských podujatí 

(napr. strelecké preteky, výstavy trofejí, 
prehliadky poľovníckych psov, v minu-

losti majálesy a poľovnícke plesy 

a pod.). Do všeobecného povedomia sa 

dostali tradičné poľovnícke podujatia, 

výstavy trofejí, strelecké súťaže, ale aj 

vzorná starostlivosť o poľovnú zver. PZ 

Dudváh je známe aj z početných publi-

kácií v odbornej poľovníckej časopisec-

kej literatúre (citácie sú napr. aj knihe 

Trnavský kraj). Prácu poľovného zdru-

ženia, ale aj všeobecne krásu prírody 

a potrebu jej stálej ochrany približujeme 

na nástenke. Viacerí spoluobčania videli 

v televízii prezentáciu nášho PZ v tele-

vízii (poľovnícky program Halali). Stále 

častejšie sa PZ zapája do akcií s deťmi 

z materskej školy, či s deťmi zo ZŠ 

(rôzne súťaže, návštevy poľovníckej 

chaty, skauti, prednášky o ochrane prí-

rody a pod.). 

Namiesto záveru 

Poľovníkov charakterizuje priateľstvo 

a spolupráca. Je zážitkom vypočuť si 

spomienky na nedávne i dávne veselé i 

neradostné poľovnícke zážitky, na časy, 

keď v revíri boli mnohé kŕdle jarabíc, 

keď nebolo zriedkavosťou uloviť na jed-

nej poľovačke niekoľko stoviek bažan-

tov, či pre dobrého strelca päťdesiat i 

viac zajacov v jednom kole... Dobrá 

práca v PZ, celoročná starostlivosť o 
zver i revír však už dnes prinášajú svoje 

výsledky. Opäť nie je zriedkavosťou vi-

dieť preletovať kŕdliky jarabíc. Toto je 

zároveň to najlepšie vyznamenanie k 

peknému jubileu poľovníckeho  

združenia. 

Marián Bernadič 

MIKULÁŠ V ABRAHÁME 

 

V predvečer sviatku sv. Mikuláša bolo v Abraháme pod stromčekom pri kultúrnom dome veselo. Medzi deti prišiel Mikuláš v 

sprievode anjelov, aby ich potešil balíčkami 

sladkostí. To, že máme aj poslúchať, nám 

tento rok prišli pripomenúť čerti. Čertíci deti 

síce trochu postrašili, ale aj oni patria k tejto 

peknej tradícii. Ďakujeme Vám, Abrahámča-
nia, že ste v takom hojnom počte prišli s 

deťmi a prispeli ku krásnej atmosfére miku-

lášskeho večera. 

Akciu pre Vás pripravili pracovníci obec-

ného úradu, poslanci OZ a veľká vďaka patrí 

Mikulášovi, anjelom a milým čertíkom. 

 

Dobrý svätý Mikuláš, 

ktorý prinášaš radosť 

 deťom, 

daruj môjmu srdcu 

detského ducha 

a nauč ma rozdávať  

šťastie okolo seba. 
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 ABRAHÁMSKA LÍTAČKA 

11. 9. 2022 sme sa už šiesty raz stretli na 

športovom podujatí Abrahámska lítačka. 

Tento rok sme privítali 78 súťažiacich všet-

kých vekových kategórií. Trať sme sa snažili 

naplánovať tak, aby ju zvládol každý, či už 

športovec alebo malé dieťa.  

Prvou prekážkou bola slamená veža, ktorú 

pre nás už tradične pripravilo PD Abrahám. 

Hod oštepom bol nečakane náročnou prekáž-

kou, ktorá sa mnohým nevydarila podľa 

predstáv, a práve v tejto disciplíne sa rozho-
dovalo o konečnom poradí. Beh korytom 

Gidry bol z dôvodu veľkého sucha v tomto 

ročníku najsuchší v histórii a skončil sa bez 

mokrých topánok. Najoceňovanejšou pre-

kážkou bola podľa ohlasov sieť zavesená na 

moste. Veľký obdiv patrí pani Milke Hor-

váthovej, ktorá sa nebála prekonať aj toto ná-

ročné šplhanie. V spolupráci s dobrovoľ-

nými hasičmi obce Abrahám sa nám podarilo 

vybudovať poriadne mokrú a blatistú dráhu 

na plazenie a nik do cieľa neprišiel čistý. 
Rúčkovacia veža a kladina boli nové pre-

kážky, ktoré si mohli vyskúšať malí aj veľkí, 

súťažiaci aj nesúťažiaci už večer pred pre-

tekmi. 

Tento ročník bol pre nás vo viacerých ohľa-

doch výnimočný. Okrem novej trate sme pr-

výkrát zabezpečili časomieru, ktorá spresnila 

a urýchlila meranie časov.  

Myslím, že sme sa s organizáciou popasovali 

so cťou a podarilo sa nám zorganizovať 

znovu výborné, atraktívne podujatie, do kto-

rého sa zapája čoraz viac obyvateľov našej 

obce. 

Samozrejme nepodarilo by sa nám to bez 

podpory Nadácie ZSE, nadácie SPP, P-OD 

Abrahám, obce Abrahám, pomoci a ochoty 

dobrovoľných hasičov obce Abrahám, 

a všetkých našich skvelých dobrovoľníkov, 

ktorí na súťažiacich dohliadali a starali sa o 

nich. Veľké „ďakujem“ patrí najmä Andrei 

Hatiarovej za jej dlhoročné rady pri mediali-

zácii, pomoc pri tvorbe projektov do nadač-

ných schém a pri tvorbe web stránky a nako-

niec aj priamo na stanovisku. Rovnako veľká 
vďaka patrí Dušanovi Liptákovi, ktorý nám 

rok čo rok výdatne pomáha pri príprave 

dráhy a aj ako dobrovoľník na pretekoch.  

Výsledné poradie v jednotlivých kategó-

riách: 

Deti 

1. Samuel REPA 

2. Hana VEČERKOVÁ 

3. Ema ZÁVODSKÁ 

Juniori  

1. Timotej PETRÍK 

2. Patrik ŠTEFUNKO 

3. Lukáš CINTULA 

Ženy 

1. Lucia REPOVÁ 

2. Karin KOVÁCSOVÁ 

3. Andrea ŽIAKOVÁ 

Muži  

1. Rudolf VEČERKA 

2. Lukáš HORVÁTH 

3. Marcel MIKO 

Všetkým srdečne gratulujeme. 

A už teraz sa tešíme na nasle-

dujúci ročník 😊 
 www.abrahamska-li-

tacka.webnode.sk 

 Mgr. Zuzana Dlugošová 

OZ Cez prekážky
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KYNOLOGICKÝ KLUB 

Sezóna kynologických pretekov je na 

konci, preto sa trochu obzriem za uply-

nulým rokom. 

V apríli mal náš klub česť usporiadať 

majstrovstvá SR, ktoré boli aj prvým 

kvalifikačným pretekom na majstrov-

stvá sveta. Nami usporiadaný pretek bol 

veľmi vysoko ohodnotený zo strany 

ZŠK, pretekárov i divákov. Všetci boli 

naozaj spokojní, tvorili sme zohratú par-

tiu a až na drobné chybičky musím skon-
štatovať, že sme to zvládli na výbornú, 

za čo ďakujem všetkým, ktorí akokoľ-

vek priložili ruku k dielu. 

Tento kynologický pretek bol prvým 

z troch najvýznamnejších pretekov na 

Slovenku, čo sa týka športovej kynoló-

gie a zároveň aj prvý (z dvoch) kvalifi-

kačných pretekov na MS FCI a WUSV. 

Z kvalifikácie postúpia vždy piati prete-
kári, ktorí potom SR reprezentujú na 

svetových podujatiach. Slovenská špor-

tová kynológia je dlhodobo na veľmi vy-

sokej úrovni a naši reprezentanti sa pra-

videlne umiestňujú na popredných mies-

tach. Tento rok sa MS FCI (všetky 

plemená) konali v ČR – Roudnice nad 

Labem, kde pretekalo vyše 140 preteká-

rov z viac ako 25 krajín sveta. Tretie 
miesto v jednotlivcoch a strieborné v 

družstvách patrilo SR. 

MS WUSV (len nemeckí ovčiaci) v 

Dánsku v meste Randers, v konkurencii 

120 pretekárov z 23 krajín sveta, patrilo 

opäť SR. Druhé, tretie, piate a deviate 

miesto v jednotlivcoch a zlatá priečka v 

družstvách hovorí za všetko. 

Bol to neopísateľný pocit byť pri tom a 

zažiť to na vlastnej koži... 

Po tohtoročnom usporiadaní kvalifikač-

ného preteku na futbalovom štadióne 

bude kynologický klub Abrahám opä-

tovne usporadúvať z poverenia ZŠK SR, 

Majstrovstvá SR a kvalifikačný pretek 

na Majstrovstvá sveta FCI a WUSV, 

podľa medzinárodného skúšobného po-

riadku IGP, v dňoch 30. 3. ‒ 2. 4. 2023. 

Verím, že budúcoročné M SR sa nám 

opäť podarí zorganizovať tak dobre ako 

naposledy a opäť vyšleme do sveta silné 

dvojice, ktoré budú úspešne 

reprezentovať naše malé Slovensko na 

MS v Slovinsku a v Maďarsku. 

 Je to naozaj krásny šport, kde psovod 

tvorí zohratú dvojicu so psom a obaja 

musia mať pre to, čo robia, nadšenie a 

musí ich to baviť. Samozrejmosťou je 

dbať na bezpečnosť svojho štvornohého 

priateľa. 

Každý absolvuje neuveriteľné množ-

stvo tréningov, aby dokázal čo najlepšie 

vysvetliť svojmu parťákovi, čo a ako má 
robiť. Cesta k vytúženému cieľu je dlhá, 

ale veľmi zaujímavá a rôznorodá. Za-

čína sa už od malého šteniatka a pokra-

čuje nielen výcvikom, ale aj kŕmením, 

starostlivosťou, budovaním vzťahu a 

dôvery. A keďže je to živý tvor, nikto z 

kynológov nesmie zabudnúť na to, že 

pes sa nedá vymeniť tak ako lopta, či ho-

kejka...  

Eva Kollárová 

Na záver Vám v mene celého kynolo-

gického klubu Abrahám želám 

krásne sviatky, veľa zdravia, pohody, 

lásky a šťastný Nový rok!   
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Uzávierka budúceho čísla bude 15. marca 2023. 

Poľnohospodársko-obchodné 

 družstvo Abrahám 

prevádzka pivnica bude otvorená 

Streda 21.12.2022 

800 – 1500
 

piatok 23.12.2022 

800 – 1630 

Streda 28.12.2022 

800 – 1500
 

piatok 30.12.2022 

800 – 1630 

Streda 4.1.2023 

800 – 1500
 

Na zdravie ! 

 

 

 

Vinšujeme Vám na vianočné sviatky i Nový rok 

hojnejších, pokojnejších i zdravších rokov dožiť, ako ste dožili. 

Od Pána Boha lásku a zdravie, od susedov priazeň, 

z poľa úrodu, do domu príchodu. 

A všetko, čo si prajete, k svojmu žitiu potrebujete, 

nech na cestách budúceho roka nájdete. 

Poľnohospodársko–obchodné družstvo Abrahám 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinšujem Vám pekné vánočné svátky, zdraví, ščascí 
a od Pána Boha požehnání. 

V komore hojnost, v rodzine svornost, 
na rolách a záhradách úrody dost. 

Aby ste zdraví boli, s nikým sa nevadzili,  
nech Vás svedomí netlačí jako mlynský kamen, 
už sme Vám dovinšuvali, na konci je AMEN. 

                                                   FS Jatelinka 

 

Prajeme Vám krásne vianočné 

sviatky plné radosti a pohody a v 

novom roku pevné zdravie, veľa 

spokojnosti a rad osobných i pra-

covných úspechov. 

DHZ Abrahám

 

  Priatelia naši milí, želáme Vám krásne Vianoce, Silvester strávený s prí-

jemnými ľuďmi, s množstvom zábavy a s radosťou v srdci. Do nového 

roka 2023 Vám všetkým prajeme, aby ste našli to, čo hľadáte, aby Vás 

stretlo to, po čom túžite, a veľa, veľa zdravia, šťastia a lásky… 

PZ Dudváh v Abraháme 

 

 

http://www.abraham.sk/

