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OBECNÉ MÚZEUM

Správkyňa múzea dáva do pozornosti všetkým návštevníkom
múzea zmenu expozície hlavne v časti „história a etnografia“ a
„archeologická časť“, ktorá je súkromnou zbierkou Mgr.
Radovana Fodora.

S radosťou očakávame Vašu návštevu.
Múzeum bude otvorené 26. decembra 2008

v čase od 1500 do 1800 h
Návšteva mimo návštevných hodín je možná po dohode – kontakt

Ľudmila Horváthová, Abrahám 269, tel.č. 031/7857275
Ľudmila Horvátková

správkyňa múzea

SMUTNÝ ZÁŽITOK . . .

Sme materiálne bohatí? Oplývame množstvom peňazí?
Alebo sa len na túto ľudskú slabosť hráme? Možno je to tak,
lebo inak by sme si nedovolili vyhodiť 18 neporušených
rohlíkov do chotára. A nielen rohlíky.   Ak neveríte, prejdite
sa občas po cestičke k riečke Gidre (Pleve) a budete
prekvapení, rozhorčení, smutní, čo tam nájdete...!

P.S. A na telefonát od všímavého občana pánu starostovi
na jar v tomto roku ohľadom môjho vyvážania smetí len toto:
Keby sa bol presvedčil zblízka, zistil by, že fúrik bol prázdny,
pretože som išla po zeminu do veľkého kvetináča, ktorý je
umiestnený v obecnom múzeu. Informátor môže byť
spokojný, pretože pán starosta sa o tom presvedčil. Ale inak je
to správne, že bol taký všímavý. Bodaj by boli takí všetci,
ktorí tam robia  skládky smetí.

Ľudmila

VÝZNAMNÉ JUBILEÁ

Imrich Parák – 140. výročie narodenia

Narodil sa 2.11.1868 v Abraháme.
Zomrel 17.6.1934 v Trnave.

Študoval na poľnohospodárskej škole a po jej absol-
vovaní hospodáril na veľkostatku v Trnave. Angažoval sa
v slovenskom národnom hnutí. Roku 1918 sa stal členom
Slovenskej národnej rady a poslancom Národ-ného
zhromaždenia.

Zaslúžil sa o rozvoj peňažníctva. V rokoch 1907–1922
bol podpredsedom Hospodárskej banky a od roku 1924
predsedom Roľníckej vzájomnej pokladnice v Trnave. Bol aj
členom správnej rady Slovenskej ban-ky v Bratislave. Pred
rokom 1918 a od roku 1923 bol členom župného
zastupiteľstva.

Potravné družstvo – 100. výročie
založenia

Potravné družstvo bolo založené správcom fary
reverendom Antonom Brázdom roku 1908. Prvý obchod
Potravného družstva bol v budove terajšieho obecného úradu.
Potravné družstvo počas svojej existencie prispievalo
finančnými prostriedkami na stavbu školy, prístavbu kostola
a stavbu kultúrneho domu. Ďalej finančne prispelo na
zriadenie meštianskej školy, na Pomník padlých a na Pomník
zosnulého správcu fary a predsedovi družstva doktorovi
Tomášovi Stolárovi. Potravné družstvo pomáhalo roľníkom
zapo-žičiavaním hospodárskych a poľnohospodárskych stro-
jov. Toto zariadenie prešlo 31. decembra 1949 do ma-jetku
jednotného roľníckeho družstva.

Bohumil Čambál
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