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VIANOCE  

V 21. STOROČÍ 

Vianoce sú všade! V televízii, na uliciach, na 

malinovkách... človek sa takmer bojí otvoriť 

sardinky... Na vlne Vianoc sa vozia obchodníci, 
politici, zlodeji... Sentiment tečie prúdom. Deti 

netrpezlivo počítajú, kedy sa im skončí škola 

a vypuknú prázdniny. Tie menšie sa stále vypy-

tujú, koľkokrát sa musia ešte vyspinkať, kým 

príde Ježiško... Len mnohí dospelí vzdychajú: 

„Už aby bolo po sviatkoch, to bude zas blázi-

nec.“ Nervy majú napnuté, stres, zhon 

a nervozita ich prenasledujú každý deň. Podoba 

dnešných Vianoc sa tak stáva karikatúrou Via-

noc ozajstných. 

 
V predvianočnom zhone často zabúdame na 

posolstvo a prísľub, ktoré Vianoce zvestujú. 

Nakupujeme, varíme, pečieme, upratujeme, 

tlačíme sa v obchodoch, čakáme v dopravných 

zápchach... na nejaké zamyslenie sa akosi neos-

táva čas. 

Skutočná krása Vianoc však spočíva práve 

v tom, že môžeme v pokoji domova prežívať to, 

na čo po celý rok nemáme priestor ani čas. 

Skutočná krása Vianoc je v jednoduchosti – 

načúvať tichu... načúvať ľuďom... Vianoce nám 

dávajú príležitosť robiť dobré skutky, byť lás-

kavý k ľuďom, nakŕmiť zvieratká a úprimným 

„Šťastné a veselé“ pozdraviť susedov...                                           

JT a HB 

 

Milí naši spoluobčania  

Teší nás, že sa nám podarilo odkráčať spolu s Vami ďalší rok... Nebolo jednodu-

ché prihovárať sa Vám všetkým slovom a obrazom tak, aby ste v našej snahe 

našli to, čo sme Vám ponúkali. Chceli sme Vás nielen informovať o radostných 

udalostiach z našej obce, ale trochu načrieť aj do kalicha vecí tých trochu hor-

kejších. Chceli sme a naďalej chceme byť Vašimi novinami... 

V nastávajúcom novom roku Vám v mene redakcie Abrahámskych novín prajeme 

veľa síl a šťastia v každodennom živote. Nuž zvítajme sa s novým rokom v dobrej 

vôli. S naším prianím do nového roka sa chceme zároveň i poďakovať všetkým 

tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vydávanie Abrahámskych novín. 

No nielen im – ale aj všetkým občanom, ktorým na našej obci záleží. 

Nuž teda – prajeme Vám všetkým v tomto novom roku – radosť v oku, úsmev v 
tvári, nech sa nám spoločne podarí prísť k cieľom, ktoré sme si predsavzali. 

Šťastný a úspešný Nový rok 2011! 

Redakcia Abrahámskych novín 

VIANOČNÉ OSVETLENIE DOMU 

Netrvalo dlho, kým sa aj k nám vianočné zvyky zo zámoria. V slovenských zá-

hradkách sa rozsvietili farebné reťaze na stromčekoch, reťaze kopírujú steny 

domov, ich strechy, balkóny, alebo ploty. Po povrazových rebríkoch sa do okien 

šplhajú Santa Klausovia so svietiacimi telíčkami a v mnohých záhradkách sa 

pasie sob Rudolf so svietiacim bruškom. Nechceme diskutovať o vkuse a nevku-

se. Veď predstava o riešení výzdoby záhrad a domov je skutočne každého osobná 

vec.  

Ak však chcete, aby vianočné osvetlenie vašej záhrady bolo nielen nevšedné, ale 

aj bezpečné, mali by ste byť pri jeho výbere obozretní. Rozhodne v záhradách 
neumiestňujte interiérové reťaze a iné svietidlá. Na použitie v exteriéri sa použí-

vajú špeciálne výrobky určené pre tento účel, ktoré musia spĺňať zvýšené nároky 

v extrémnych podmienkach zimného počasia. Výrobky musia byť predovšetkým 

mrazuvzdorné a nesmie do nich vniknúť voda. To sa však týka samotných zdro-

jov, ale aj kabeláže. Najlepšie urobíte, ak osvetlenie napojíte na časový spínač – 

automatického zapnutia a vypnutia záhradného osvetlenia. Odber elektrického 

prúdu sa vo vianočnom čase určite zvýši, ale ušetríte, keď vaša výzdoba nebude 

svietiť celú noc zbytočne. 

 


