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ZO ŽIVOTA OBCE

DETSKÉ IHRISKO

V poslednom období ste, milí
čitatelia, určite zaregistrovali, aké je
detské ihrisko v našej obci zdevastované
vandalmi, pre deti nebezpečné. Prelie-
začky sú hrdzavé, zlomené, alebo inak
poznačené časom. Nemyslíte si, že by
sme tento problém s ihriskom mohli
zmeniť?

Nebude to stáť 1 euro a ani to nie
je realizácia pre jednotlivca, pretože je
dosť nákladná.

Preto by sme sa touto cestou
chceli obrátiť na obecné zastupiteľstvo
a požiadať ho o pomoc pri realizácii
nového detského ihriska. Nemusí to byť
doslova detské ihrisko, skôr priestor
s pieskoviskom, 1–2 hojdačkami, vežou
na lezenie so šmýkačkou, prípadne
lavičkou na sedenie. Bolo by dobré celý
priestor oplotiť a spraviť vstupnú brán-
ku, ktorá by sa dala na noc zamknúť.
Preto navrhujeme, aby sa naše detské
ihrisko umiestnilo v areáli obecnej
knižnice. Takéto miesto sa nachádza
v strede dediny, je oplotené a dá sa
uzamykať a odomykať podľa potreby.
Terén je upravený a bezpečný pre deti.
Je len na nás a na našom zastupiteľstve,
ako sa postavíme k nášmu spoločnému
problému s ihriskom a aké riešenie si
zvolíme.

Ak sa spojíme, môžeme vytvoriť
priestor relaxu, oddychu a miesta pre
naše deti. Lebo deti sú naša spoločná
budúcnosť, ktorú si vytvárame my.
                                 Zuzana J. a Jana K.

OSLAVOVALI SME

Dňa 5. júna 2010 Miestny odbor
Matice slovenskej v Abraháme oslavo-
val.  Uplynulo  desať rokov od jeho za-
loženia,  čo  sa   patrí  pekne  osláviť.  Pri-
pravený bol bohatý kultúrny program,
ocenenie zakladajúcich i najaktívnejších
členov a kolektívov, no a potom tanečná
zábava.

Sprievodným slovom podujatie
sprevádzala pani Anka Klementová.

Po hymnickej piesni a básni, kto-
rú predniesla žiačka Základnej školy

Michala Tareka v Abraháme Emka
Bobeková, sa úvodného  slova ujal
predseda MO MS v Abraháme pán Bo-
humil Čambál. Vo svojom príhovore
zhodnotil celé uplynulé desaťročné ob-
dobie činnosti nášho odboru.

Ďakovnými listami boli ocenení
členovia, ktorí stáli pri zrode  Miestneho
odboru Matice slovenskej v Abraháme.
Ocenenie si prevzali aj najaktívnejší
členovia, ktorí sa pričinili o dobré meno
nášho miestneho odboru i našej obce
v širokom okolí. Na znak vďaky boli
ocenení aj jednotlivci i kolektívy, ktoré
nám pri našej práci pomáhajú a vy-
chádzajú v ústrety.

Kultúrny program zahájila folk-
lórna skupina Jatelinka. Športovým are-
álom sa niesli blahoprajné slová vedúcej
folklórnej skupiny Jatelinka Mgr. Anny
Gécovej. Jatelinka  pripravila pre nás
nádherné vystúpenie. Zazneli nové krás-
ne piesne, ktoré chytili za srdce prítom-
ných matičiarov.

Ďalším účinkujúcim bol mladý
spevák, ešte žiak základnej školy, Vla-
dimír Polakovič z Majcichova. Bol jed-
ným z účinkujúcich  na Kantiléne 2010
a zúčastnil sa aj na súťaži o mladé ta-
lenty v slovenskej televízii. Nám za-
spieval dve piesne od Karola Duchoňa.
Jeho vystúpenie malo u publika úspech.

So svojím pásmom ho vystriedal
mužský spevácky zbor zo Šintavy. Pre-
kvapením pre všetkých prítomných bolo
spoločné účinkovanie našej Jatelinky so
speváckym zborom, za ktoré boli od-
vďačení dlhotrvajúcim potleskom.

Od dvadsiatej hodiny sa o hudob-
nú produkciu starala hudobná skupina
Dušana Fóku. Parket sa zaplnil taneč-
níkmi a takto pri dobrej hudbe a ob-
čerstvení rýchlo ubiehal čas.

 Tí, ktorí sa na podujatí zúčastni-
li, sa výborne bavili, a tí, ktorí sedeli
doma, môžu ľutovať. Táto akcia bola
venovaná  každému zo 140 členov. Ja sa
len pýtam, kde všetci členovia nášho
miestneho odboru boli? Nemôžeme
predsa kritizovať, že sa na akciách zú-
častňujú stále tí istí, keď sami nemáme
snahu na niečom sa zúčastniť.
       Ďakujem za podporu všetkým čle-
nom i nečlenom, ktorí svojou prítom-
nosťou prispeli k peknej akcii.

Darina Bartošová

MY SME
OSLAVOVALI,
INÍ NIČILI

Už v útlom detstve cítime
krivdu, keď nám niekto zhodí sta-
vebnicu, ktorú sme si postavili, zbú-
ra hrad, ktorí sme vytvorili a pod.

Krivdu cítime i v staršom ve-
ku, keď nás obvinia z niečoho, čo
sme neurobili. No najväčšiu krivdu
cítime, ak niekto ničí, čo sme
s dobrým úmyslom pripravovali pre
všetkých. Takúto krivdu som cítila
i ja, keď som v pondelok 7. júna
2010 šla s pripravenými materiálmi
k propagačnej tabuli Miestneho od-
boru Matice slovenskej v Abraháme
na zastávke SAD pri kostole.

Po smrti pána Františka Bil-
číka som prevzala starosť o túto
propagačnú tabulu spolu s manže-
lom. Odvtedy sme sa snažili, aby
boli materiály na nej aktualizované
a zaujímavé nielen pre matičiarov,
ale i pre ostatných občanov, ktorí si
ju mali možnosť prezrieť a obo-
známiť sa  s  činnosťou   nášho  od-
boru.

Keď som prišla k tabuli, na-
šla som na nej porozbíjané sklá. Ne-
viem, komu vadilo, že je všetko
v poriadku, no bolo mi veľmi ľúto,
že takáto vec sa stala. Mrzí ma, že
niekto je schopný niečoho takého.
Veď matičiarom je možno i rodič
alebo starý rodič dotyčných.

Ako si vážite ich prácu? Tiež
idete a ničíte všetko, čo vytvorili?
Veď tvoria i pre vás!
Je mi ľúto, že k takýmto veciam
dochádza. Ako je možné, že nám
záleží na našich veciach, ale na
veciach, ktoré patria celej obci nám
nezáleží? Akú výchovu a postoj
máme k zodpovednosti za svoje
činy? Ľutujem najmä toho človeka,
ktorý je podobné vandalské činy
schopný urobiť. Musí byť veľký
úbožiak, keď si svoju silu a energiu
dokazuje takýmto spôsobom.
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Neprajem nikomu nič zlé, iba to,
aby i pôvodca tohto činu  raz pocítil
ľútosť, keď niekto zničí to, čo on vy-
tvoril. Rada by som videla, ako on sám
raz bude vychovávať vlastné deti, či
bude schopný viesť ich k tomu, že prácu
iných si treba vážiť, pretože je určená
pre zveľadenie prostredia nás všetkých.

Darina Bartošová

SLÁVNOSŤ
10. VÝROČIA
ZALOŽENIA
MIESTNEHO
ODBORU MATICE
SLOVENSKEJ
V ABRAHÁME

  Veľmi významnou udalosťou v živote
Miestneho odboru Matice slovenskej
v Abraháme bola slávnosť 10. výročia
založenia nášho MO MS, ktorá sa
uskutočnila dňa 5. júna v priestoroch
športového areálu.
 V rámci programu bola predsedom MO
MS zhodnotená desaťročná činnosť.
V hodnotiacej správe bola zvýraznená
spolupráca s vedením obce pri orga-
nizovaní brigád, spoločenských a kul-
túrnych podujatí. Za desať rokov čin-
nosti MO MS zorganizoval desiatky
rôznych kultúrno-spoločenských podu-
jatí, poznávacích zájazdov, ako i výstav
a návštev podujatí v družobných MO
MS v Cíferi a vo Veľkých Úľanoch.
Zorganizovali sme brigády súvisiace so
starostlivosťou o obecné stavby,
priestranstvá a cintorín.
V minulosti bola aj vynikajúca spo-
lupráca so Základnou školou Michala
Tareka v Abraháme pri organizovaní
vedomostných kvízov, ako i finančnej
podpory pri organizovaní zájazdov po
pamätných miestach slovenského národa
a miestach pôsobenia významných
slovenských národovcov.
Vyzdvihol aj skutočnosť, že zo za-
kladajúcich osemnástich členov sa
členská základňa počas desiatich rokov
rozrástla na dnešných 140 členov a MO
MS v Abraháme sa radí medzi
najaktívnejšie odbory v Trnavskom
kraji.

Súčasťou oslavy bolo aj
odovzdanie „Ďakovných
listov“ zakladajúcim čle-
nom MO MS, zaslúži-
lým členom, sponzorom
a organizáciám spolupra-
cujúcim s MO MS a zá-
stupcom družobných MO
MS z Cífera a Veľkých
Úľan.
O vysokú úroveň poduja-
tia sa zaslúžila aj folk-
lórna skupina Jatelinka,
ktorá si na túto príležitosť
pripravila špeciálny pro-
gram aj spevácky mužský
súbor  zo  Šintavy.  Na
účastníkov hlboko zapô-
sobilo ich spoločné vy-
stúpenie.
K jubileu MO MS vo
svojom príspevku poprial
veľa ďalších úspechov
v jeho záslužnej činnosti
starosta obce Marián
Vrbovský. Zároveň poďa-
koval za doterajšiu pomoc
a spoluprácu.
Ku gratulácii sa pripojili
aj predsedovia MO MS
Cífer MUDr. Viliam
Hafner a MO MS Veľké
Úľany  Michal Garaj.
     Zábava pokračovala
v dobrej atmosfére pri
produkcii hudobnej sku-
piny Fóka až do nesko-
rých nočných hodín.
Za vydarené podujatie je
potrebné poďakovať naj-
mä členom výborov MO
MS  v  Abraháme,  ktorí  sa
svojou obetavou prácou
zaslúžili o úspešnosť po-
dujatia.
V hodnotenom období sa
výbory MO MS stretli na
svojich zasadnutiach
štyrikrát.

Bohumil Čambál
predseda MO MS v

Abraháme
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