
Abrahámske noviny, ročník 6, 2009, č. 1                                                                                                      Strana 17

I NAPRIEK KRÍZE
V súčasnosti je častou témou v mé-
diách,  ale i medzi ľudmi najmä ce-
losvetová kríza, ktorá už zasiahla
čiastočne i  Slovensko. No nech je
to akokoľvek závažná téma,  život
sa aj napriek tomu nezastaví a musí-
me sa pozerať dopredu. Raz sa i táto
nami nezavinená pohroma musí
skončiť. V našej obci sme už pri
tvorbe rozpočtu na tento rok počí-
tali s úspornými opatreniami a kráti-
li sme nevyhnutné výdavky na
únosnú mieru. I napriek očakávanej
kríze sme na tento rok nezastavili
financie do viacerých potrebných
investícií, ktoré obec potrebuje.
Hlavný dôraz sme spoločne s po-
slancami Obecného zastupiteľstva
kládli na investície, ktoré obci pri-
nesú zlepšenie životného prostredia,
zlepšenie vzhľadu obce, pokračova-
nie v prípravách na čerpanie financií
prostredníctvom fondov EÚ.
Spomeniem, že sme vyčlenili v roz-
počte finančnú čiastku na výmenu
okien v zdravotnom stredisku. Vý-
mena za pekné nové sa už uskutoč-
nila. Prinesie nielen všetkým použí-
vateľom strediska zlepšenie prostre-
dia, ale i vzhľadu obce. Nájomníci
v bytoch to žiaľ museli pocítiť
v zvýšení nájomného za bývanie.
Stará budova školy, teraz knižnice
a múzea si už dlhší čas vyžadovala
rozsiahlejšiu rekonštrukciu. Podali
sme projekt na rekonštrukciu tejto
budovy, kde žiadame financie od
Ministerstva pôdohospodárstva na
podrezávku zavlhnutého muriva, vý-
menu okien a výmenu strešnej kry-
tiny. V prípade úspechu nášho pro-
jektu s pridaním  financií vyčlene-
ných na tento účel v obecnom roz-
počte sa v obci objaví budova ako
nová a bude nielen ozdobou obce,
ale iste bude slúžiť ešte dlho svojmu
účelu.
Chodník  popri knižnici a materskej
škole je v zlom stave a vyžaduje si
rekonštrukciu. Už o niekoľko dní,
keď sa zlepší  počasie, začneme s je-
ho omladzovacou kúrou. Chodník
bude o niečo širší zo zámkovej
dlažby lemovaný cestným obrubní-
kom.

Kultúrny dom, v ktorom sa uskutoč-
ňujú viaceré podujatia, si už vyža-
doval opravu parketu a tiež čias-
točne zavlhnuté murivo potrebovalo
opravu podrezávkou. V týchto
dňoch sa úspešne táto investícia
zrealizovala a parket je ako nový
pripravený na používanie. V letnej
terase v športovom areáli, ktorá sa
v minulom roku postavila, sú  po-
trebné ešte viaceré dokončovacie
práce, ako nátery drevených kon-
štrukcií, inštalácia osvetlenia, ozvu-
čenie a hlavne rekonštrukcia sedenia
a tanečného parketu. Nevyhnutné je
aj odvodnenie priestoru do Hliníka.
Práce  sa  už  začali,  preto  si  myslím,
že do prvého podujatia, a to poľov-
níckeho majálesu, bude všetko pri-
pravené. Budova klubu dôchodcov
ktorá sa v súčasnosti používa na via-
ceré účely, ako lekáreň, kaderníctvo,
cvičenie žien, či pre FS Jatelinka, si
vyžaduje tiež rozsiahlu rekonštruk-
ciu. Podali sme projekt, v ktorom
žiadame na tento účel finančné pro-
striedky. Ak budeme úspešní, rekon-
štrukcia sa začne ešte v tomto roku.
Z oblasti širšieho poňatia ochrany
prírody a tvorby životného prostre-
dia sa pripravuje projekt, a to revi-
talizácia pôvodného biotopu vod-
ných tokov v Abraháme.  Zámerom
je znovuoživenie vodných kanálov
v miestnom lese a okolí prívodom
vody z Dudváhu. Prispeje to k oži-
veniu prírodného prostredia, k oži-
veniu života v miestnom lese, pre
návštevníkov našej obce a miestne-
ho chráneného parku k zvýšeniu
atraktivity prostredia.
Na podporu výstavby rodinných do-
mov poslanci OZ odsúhlasili finan-
cie na projekty ulice po starom poto-
ku až po Hudcovských. Je to vý-
znamný počin, ktorý iste ocenia záu-
jemci o výstavbu rodinných domov.
V prvej fáze je potrebné zabezpečiť
výstavbu elektrickej siete a prístupo-
vej cesty do tejto lokality, aby sme
mohli vydať stavebné povolenia zá-
ujemcom o výstavbu rodinných do-
mov. Viacerí stavebníci by už
v tomto roku chceli začať s výstav-
bou rodinných domov.

M. Vrbovský

BUDE MENEJ
PORÚCH

Po viac ako štyridsiatich rokoch
bude v celej  našej obci rekon-
štruovaná elektrická sieť.  Je to
nanajvýš potrebné, pretože naša
obec má jednu z najviac zazele-
nených priestranstiev a veľké stro-
my v mnohých prípadoch zasahu-
jú už do elektrickej siete a spô-
sobujú poruchy. Rekonštrukcia by
sa mala realizovať v rokoch 2010,
prípadne 2011, a to na náklady
Západo-slovenskej energetiky. Je
to pre našu obec dobrá správa.

M. Vrbovský

KONIEC SPORU

Dlhoročný spor o vlastníctvo po-
zemkov nazývaných Hliníky, či
Poronda, a to medzi obcou Abra-
hám a L.M. je ukončený. Rozho-
dol o tom s konečnou platnosťou
Krajský súd Trnava, voči ktorému
už nie je možné sa odvolať. Maji-
teľom viac ako dva a pol hektára
zalesneného pozemku a vodnej
plochy Hliník ostáva Obec Abra-
hám. Je to les, ktorý obec ochra-
ňuje voči silným severným vetrom
a plní i dôležitú funkciu zelených
pľúc obce. V jarných mesiacoch
v lese hniezdi množstvo vtáctva,
na vodnej ploche sa dá v zime pri
dobrých podmienkach korčuľo-
vať, mladí rybári tam môžu chytať
ryby a aj samotná vodná plocha
slúži ako požiarna nádrž. Nie kaž-
dá obec má takúto lesnú, či vodnú
plochu v  bezprostrednej a výhod-
nej blízkosti obce. Patrí všetkým
Abrahámčanom. Spoločne si ju
chráňme.

Marian Vrbovský
starosta


