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ochranárov, ktorí v lete často na vlastné 

náklady chystajú krmivo a krmelce 

a potom v tých najhorších podmienkach 

v snehu, či v blate prikrmujú zver. Je 

zadosťučinením vidieť zver, ktorá strá-

ca plachosť a trpezlivo čaká na prinese-

né krmivo. Aj pre toto sa zmenil ofi-

ciálny názov z poľovníckeho zväzu na 

poľovnícky a ochranársky zväz.  

Ochranárske aktivity sú naplánované aj 

na tento celý rok. Máme pomerne dobre 

vybudovaný systém krmelcov, násyp-

cov, soľníkov, pri poľovníckej chate je 

nielen dostatočný senník, ale aj sušiareň 

a zásobník na kukuricu a sklad na zrno. 

Súčasťou starostlivosti o poľnú zver je 

monitorovanie jej zdravotného stavu 

a preliečovanie proti najčastejším škod-

com (odčervovanie srnčej zveri a pod.). 

Vďaka takejto systematickej starostli-

vosti, ktorá trvá dlhé roky, aj z nášho 

revíru vymizla napr. besnota. Každý 

poľovník už odpracoval stovky hodín 

pri takýchto prácach. Len málokto vie, 

že poľovníctvo to nie sú len poľovačky, 

ale je to predovšetkým 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 revíri stále nachádzame roztrhané sr-

ny, v nastražených okách pri plotoch 

uhynuté zajace, či bažanty. Osvetou – 

ale aj aktívnou ochranárskou prácou 

zverostrážcov – sa poľovníci snažia 

chrániť zver pred pytliakmi, ale aj túla-

júcimi sa psami a mačkami. Veríme, že 

pomocou všetkých, ktorým záleží na 

ochrane prírody, sa zbavíme aj týchto 

nežiaducich javov.  

 

Nový výbor PZ 

V poľovníckej chate sa začínajú 

i končia všetky akcie, brigády i poľo-

vačky. 20.2.2011 sa konala tradičná 

Výročná členská schôdza PZ. Na tomto 

mieste by som rád predstavil nový vý-

bor PZ: predseda Milan Banáš, pod-

predseda Ľubomír Krivosudský, po-

ľovný hospodár Ján Lovecký, tajomník 

Peter Novanský, finančný hospodár 

Vladimír Formanko, strelecký referent 

Vladimír Kopáčik, kynológ MVDr. Vi-

liam Dunda. Členovia revíznej komisie 

sú MUDr. Marián Bernadič (predseda), 

Peter Takáč a Ján Majo. Predseda PZ 

v úvode schôdze pripomenul zomrelých 

poľovníkov a priateľov v roku 2010 

Martina Križana, Štefana Takácsa 

a Róberta Banáša. Ich pamiatku sme si 

uctili minútou ticha. VČS schválila plán 

práce na rok 2011, v ktorom ostávajú 

úlohy trvalej ochrany prírody a poľov-

nej zveri. Stále vyššiu prioritu nadobú-

da práca pre obec. 

 

PZ Dudváh ako súčasť života 

obcí 

Poľovnícke podujatia, výstavy trofejí, 

strelecké súťaže, ale aj vzorná starostli-

vosť o poľovnú zver sú dostatočným 

námetom pre početné publikácie v od-

bornej poľovníckej časopiseckej litera-

túre (Poľovníctvo a rybárstvo a iné). 

Prácu poľovného združenia, ale aj vše-

obecne krásu prírody a potrebu jej stálej 

ochrany približujeme na nástenke pri 

kostole. Pre najmenších sú to krásne 

obrázky z prírody, pre školákov zaují-

mavé informácie o živote zvierat. Je 

dobré, že sa už tradíciou stalo stretnutie 

detí z Materskej škôlky s poľovníkmi 

na MDD. Je dobré, že poľovníci sú in-

tegrálnou súčasťou každoročne poria-

daných Obecných dní (výstava trofejí, 

poľovnícky guláš, streľnica). Viacerí 

spoluobčania videli v televízii prezen-

táciu nášho PZ v televízii (poľovnícky 

program Halali). 

 
Poľovníci sa zhodli na tom, že Poľov-

nícky reprezentačný ples treba vrátiť 

poľovníkom. Chceme nadviazať na 8-

ročnú novodobú tradíciu plesu a ples 

organizovať ako klasický poľovnícky 

ples, ktorý je založený na dobrých 

vzťahoch poľovníkov a dobrej zábave.  

 

Namiesto záveru 

Poľovníkov spája vzťah k prírode, pria-

teľstvo a spolupráca. Je zážitkom vypo-

čuť si spomienky na nedávne i dávne 

veselé i neradostné poľovnícke zážitky. 

Minulý rok ukázal, že vo vzťahu k prí-

rode nemožno nikdy „zaspať na vavrí-

noch“. Prebudenie býva potom často 

veľmi kruté. Veríme však, že poctivá 

práca v PZ, celoročná starostlivosť 

o zver, revír i prírodu prinesú očakáva-

né výsledky.  Sme presvedčení, že dob-

rá spolupráca s obcami, pôdohospodár-

skym družstvom, výchova v školách 

i stála osveta a neúnavná práca v našom 

revíri prinesú prospech poľovnej zveri, 

prírode a životnému prostrediu. Poľov-

nícke združenie Dudváh je integrálnou 

súčasťou života obce a chce aj naďalej 

prispievať k jej pozitívnemu zviditeľ-

ňovaniu.                              M. Bernadič 

 

FEJTÓN 

Prečo nám je dobre... 

Pri pozeraní televíznych novín, veľmi ľahko 

nadobúdam pocit, že okolo nás sa vo svojej pod-

state nič pekné nedeje. 

A tak som sa zamyslela a prišla na množstvo ve-

cí, z ktorých sa dá tešiť aj na tom našom malom 
nedokonalom Slovensku, presnejšie v Abraháme. 

Myslím, že naša obec nie je ani veľká, ani malá a 

bez problémov sa dá prejsť peši. To je výhoda, 
lebo nepotrebujeme žiadnu obecnú dopravu (mi-

niautobusy, minielektričky alebo minitrolejbusy). 

A máme podľa mňa celkom slušnú prímestskú 
dopravu s peknými žltými autobusmi. Keďže 

v našej dedinke je prvá zastávka, tak my Abra-

hámčania si môžeme vždy pohodlne sadnúť. Prí-
padne sa niekde na polceste môžeme postaviť, ak 

sme unavení zo sedenia a uvoľniť miesto nieko-

mu z inej dediny a spravíme aj dobrý skutok . 
Chodia k nám autobusy z SAD Dunajská Streda, 

ktoré ale nechodia tak často a cez víkendy vôbec, 

ale aspoň nám ušetria ovzdušie. A máme aj obec-
ný autobus. Tak sa z neho teším. 

Páči sa mi, že tu je les – háj. Nie je síce veľmi 

veľký, ale aspoň sa v ňom nestratíme. A na jar nie 
je nič lepšie ako poprechádzať sa v prírode a na 

poľných cestičkách alebo pri Pleve (Gidre). 

V lete to až také zábavné nie je, lebo v istú hodi-
nu vás začnú prenasledovať komáre. Veľa komá-

rov. 

Keď už som v tom letnom období, spomeniem 
preslávené abrahámske akcie. Máme obecné dni, 

na ktoré vždy príde niekto slávny. Minule Sen-

zus, predtým Jadranka a Robo Kazík k nám cho-

dieval, ale už tu dávno nebol. Mal fajnové čierne 

fúzy. Mňa fúzy vždy rozveselia – dúfam, že aj 
vás. 

Uskutočňujú sa tu futbalové dni, na ktorých sa 

hrá futbal. Niektorí páni sa tam môžu vykričať na 
futbalistov a potom sú doma pokojnejší . 

Keď som pri futbale, spomenula som si na pivo a 

kofolu a na to, že máme šenk a bar a Gazdinku. 
Aj to je fajn. Ani dve Jednoty – obchody plné 

života nie sú na zahodenie . 

Potom som počula, že máme najlepšiu škôlku 
s najlepšími učiteľkami. A v škôlke sú deti. Deti 

sú zlaté a pohľad na ne, ak sa smejú, ma vždy 

rozveselí. Tak máme šťastie, že môžeme stretnúť 
veselé deti.  

Máme hasičov. Oni sú super, lebo majú hadice a 

uniformy a občas spolupracujú s Jatelinkou (na 
Obecnej zabíjačke napríklad nesú máry, to je fajn 

), takže ak by sa niekto hral s ohňom, máme sa 

na koho spoľahnúť a nemusíme prepadať panike. 
Máme SVAL, ale o nich presne neviem, čo robia, 

asi cvičia. Ale aj z nich sa teším. Sú pre mňa vzo-

rom, lebo aj ja chcem cvičiť. 
Jatelinka, folklórny súbor, zachováva zvyky našej 

dediny, čo je fajn, lebo nechcem, aby sa na ne 

zabudlo. A pri tom zachovávaní ešte aj tancujú 
(keď je s kým) a spievajú . 

Samozrejme sú u nás aj futbalisti. Takže každú 

druhú nedeľu sa u nás hrá futbal. Najnapínavejšie 
je to, keď hráme s Hostiami, takže každému od-

porúčam prísť. Odtiaľ určite odídete veselí, lebo 

ak vyhrá Abrahám, je to náš Abrahám, a ak vyhrá 
Hoste, za nich hrajú aj chalani z Abrahámu, takže 

naši, tak či tak vyhrajú . 

Ešte sa teším, že tu je knižnica. Lebo rada čítam 
knihy. A je zadarmo. To sa mi tiež páči . 

A super je aj múzeum. Sú tam staré veci a je fajn 

sa ne občas pozrieť (ja väčšinou na hody). 
To mi pripomína, že máme aj hody. Občas aj 

dvojo za rok. A nemáme farára, čo veľa ľudí trá-

pi, ale aspoň sa stále môžu tešiť na nového. Lebo 
keď príde nový, a spoznáme ho trochu, niektorí 

sa z neho tešiť prestanú. 

Tak to bolo pár vecí, ktoré mám v našej obci ra-
da. A ako som si na ne spomenula hneď mi je 

veselšie . 

S pozdravom ostáva občianka Petra P.  


