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Redakčná rada Abrahámskych novín vinšuje čitateľom a všetkým občanom Abrahámu krásne vianočné sviatky.
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Syn Boží prichádza
Znovu v ľudskom tele.
Zázračne.

Chveje sa vesmír celý.
Celý život je zázrak
v temnom šere.
Zázrak nad zázrakmi.

Kto prijme toto Dieťa Božie
Spasiteľa,
rozhorí sa v ňom znova
Túžba vrelá
ŽŽiivváá vviieerraa..
Jasajme!
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N    Naša obec v Európskej únii
Iste každý, kto navštívil Rakúsko, Nemecko, či Švajčiarsko obdivuje čistotu, poriadok, všade, kde sa len

pohne, je, ako sa hovorí „ako v záhradke“. Žiadne porozhadzované papiere, v dedinách i mestách nikde ani
najmenšieho odpadu – ani v chotári ani v lesoch. Skoro sa až nechce veriť, že je vôbec možné, aby bola všade
taká čistota a poriadok. Je to ale pravda. Tu sa natíska porovnanie s našou každodennou  realitou. Stačí ísť
popri predajniach potravín, prejsť sa po obci, zájsť do miestneho lesa, ráno v pondelok sa pozrieť na schody
pred zdravotným strediskom, v letných mesiacoch sa pozrieť na čistotu okolo vodnej nádrže Hliníky, keď idem
okolo SAD zástaviek, mám dojem, že tam cez noc bol niekto iný – a nie ľudia. Aj odpad popri poľnej ceste za
Novou ulicou nevyviezol niekto z inej obce, ale z našej. Stávajú sa prípady, že ľudia vyvážajú odpad
v nočných hodinách. Dovolím si s istotou tvrdiť, že ak by sme  pomocou našich pracovníkov na OcÚ nezberali
takmer každodenne odpad po celej obci a chotári, tak by sme za niekoľko týždňov našu obec nespoznali a boli
by sme ako na smetisku. V posledných rokoch sa i v našej obci začali obnovy a výstavba rodinných domov. Je
na prospech celej obce, aby sa staré domy obnovovali a mladí ľudia si stavali nové domy. Väčšina z nich
likviduje odpad vzniknutý z prestavby, či výstavby legálnym spôsobom, a to do objednaného kontajnera
a následnou likvidáciou na legálnu skládku. Odpadu z drobných stavebných úprav sa možno zbaviť do
množstva 10 fúrikov i v obecnom zbernom dvore, kde sú v jarných mesiacoch pristavené tri a v jesenných tiež
tri kontajnery na stavebný odpad zdarma. Nájdu sa medzi nami ale aj takí „šikovní“ stavebníci, ktorí sa
zbavujú stavebného odpadu jednoducho vyvezením do nášho chotára. Už niekoľkokrát sme riešili viacero
prípadov takéhoto nelegálneho vývozu našimi i cudzími stavebníkmi. Naposledy bol stavebný odpad zistený
na Jarči pri „topolkách“ kde jeden z vinníkov bol už zistený. Týchto prípadov je stále viac a musíme pristúpiť
k nepopulárnym opatreniam. Zákon o odpadoch dáva obci viacero možností, ktoré budeme i využívať, aby sme
zastavili devastáciu prírody odpadmi. Pokuta do výšky 20 tisíc korún pre súkromné osoby a 200 tisíc korún pre
firmy je dostatočnou výstrahou, aby sa zabránilo nelegálnym vývozom. Ďalšou nutnosťou bude inštalácia
zábran na prístupových cestách najmä okolo miestneho lesa,  ktoré znemožnia prístup autami, ale peší
návštevníci budú môcť vstupovať bez obmedzenia. Upozorňovať na prípady vývozu odpadu budeme aj
prostredníctvom Abrahámskych novín. Ak bude táto činnosť dokázaná, zverejníme mená vinníkov.

Starať sa o čistotu a poriadok – to nie je len vecou obecného úradu, ale povinnosťou každého z nás. Každý
z nás chce mať čistú obec, čistú prírodu, čistý  chotár. Je to naším spoločným záujmom,  v ktorom všetci môžu
pomôcť. M. Vrbovský
                                                                                                                                                                  starosta.
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