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ny a na bojiskách v I. a II. svetovej 

vojne položili svoje životy. 

Predseda MO MS v Abraháme p. Bo-

humil Čambál vo svojom príhovore 

informoval prítomných, že podnet na 

vyhotovenia Pomníka padlých inicioval 

Dr. Tomáš Stolár, správca abrahámskej 
fary a na financovaní sa podieľali: 

Zisk z divadelných hier   31 180,50 Kčs 

Potravné družstvo              20 000,– Kčs 

Zbierka občanov                34 750,- Kčs 

Spolok urbárnikov               2 500,- Kčs 

Úroky z vkladov týchto darov 3 825,50 

Kčs 

Spolu                                 92 256,- Kčs  

 

Z tohto pohľadu je jednoznačné, že na 

celých nákladoch sa na vyhotovení 

pomníka podieľali len obyvatelia obce 

Abrahám zo svojich vtedajších skrom-

ných príjmov. 

Po príhovoroch položili k Pomníku 

vence za obec Abrahám a MO MS 

v Abraháme.  

Potešujúca je skutočnosť, že každým 

rokom sa viditeľne zvyšuje počet 

účastníkov na tomto pietnom akte, ktorí 

cítia potrebu uctiť si pamiatku našich 
padlých spoluobčanov.  

                 Bohumil Čambál 

 

SME TŔŇOM V OKU? 

 

V minulom roku oslávil Miestny odbor 

Matice slovenskej v Abraháme X. vý-

ročie svojho založenia. Patríme medzi 

najpočetnejšie organizácie v obci, v sú-

časnosti máme 134 členov, ktorí si na 

rok 2011 uhradili členský príspevok vo 

výške 1 €. 

Ako všetky spoločenské organizácie 

v obci, tak i MO MS požiadal začiat-

kom roku 2011 o príspevok na svoju 

činnosť z rozpočtu obecného úradu. 

V minulých rokoch sme dostali príspe-

vok vo výške 500 € (v starej mene to 

bola čiastka 15 000 Sk). V tomto roku 

nám bola čiastka zvýšená o 100 €, ktoré 

nám poskytol starosta obce z prostried-
kov  prináležiacich mu ako odmena  pri 

životnom jubileu. Zvýšenie sa týkalo 

nielen MO MS, ale viacerých spoločen-

ských organizácií v obci. 

Z členských príspevkov, dotácie od 

obecného úradu, príjmov zo sponzor-

ských darov, zisku z plesu a zisku z bu-

fetov pri nami organizovaných akciách 

hradíme všetky náklady spojené s čin-

nosťou nášho MO MS. 

Preto nás všetkých veľmi mrzia klam-

livé a hanlivé reči, ktoré sa šíria o tom, 

ako neplatíme prepravné za využívanie 

obecného autobusu, ktoré nám údajne 

prepláca obecný úrad. Tieto prostriedky 

by vraj mohli byť využité na akcie 

poriadané pre deti materskou školou.    

Určite nikto z našich členov nechce 

čerpať prostriedky, ktoré by mohli vy-

užiť deti materskej školy. Materská 

škola dostáva z rozpočtu obce tiež ne-

malú čiastku finančných prostriedkov 

na svoju činnosť. Ak však ako rodičia 

chceme pre svoje deti niečo nadštan-

dardné, ako je napríklad plavecký kurz 

pre škôlkárov, musíme rátať s tým, že 

nás to bude  stáť určitú čiastku navyše. 

Rodičia nemôžu predsa očakávať, že 

takéto akcie bude za nich hradiť niekto 

iný. 

Od januára do konca mája sme uhradili 

obecnému úradu za využitie prepravy 

obecným autobusom faktúry v celkovej 

výške 160,67 €. Naši členovia na vý-

ročnom zhromaždení každoročne do-

stávajú správu o hospodárení s finan-

čnými prostriedkami našej organizácie. 

Nemáme problém ukázať správu alebo 

pokladničný denník tým, ktorí hania 
náš MO MS. V pokladničnom denníku 

sú chronologicky podľa dátumov za-

chytené všetky pohyby s finančnými 

prostriedkami našej organizácie. Takže 

dotyčné osoby sa môžu ľahko presved-

čiť o pravdivosti našich vyššie uvede-

ných údajov.  

Tŕňom v oku bolo pre niektorých vyu-

žitie obecného autobusu na akciu „Pre-

hliadka a ochutnávka jedál starých ma-
terí“, ktorá sa v tomto roku konala 

v Hoste. Táto akcia nebola akciou 

MO MS, ale obecnou. Žiaľ, ako po iné 

roky, i v tomto roku sa okrem matičia-

rok nenašla ani jedna gazdinka, kto-

rá by bola ochotná sa na tejto akcii 

zúčastniť. Je hádam samozrejmé, že 

prostriedky na prepravu uhradil obecný 

úrad, keďže šlo o akciu, ktorá reprezen-

tovala našu obec. 

Pre budúcnosť by preto  bolo vhodné, 

aby si ten, kto tieto nepravdy šíri, naj-

skôr overil skutočnosti a zistil potrebné 

informácie skôr, ako začne šíriť klam-

stvá, lži, a tým robiť zlú krv medzi 

občanmi. Predišlo by sa tým mnohým 

nepríjemnostiam. 

Darina Bartošová 

          pokladníčka MO MS v Abraháme 

Predstavujeme 

Vám... 

 

Ema Jucková žiačka 5. ročníka zá-

kladnej školy Michala Tareka 

v Abraháme je ako ostatní žiaci, no 

vyniká citom, talentom pre farby, ktoré 

pretvára do malieb a kresieb rôznych 
obrazcov.  

Tento zmysel a cit pre farby ju posúva 

stále vpred pri tvorbe krásy maliarstva. 

Od svojich šiestich rokov navštevuje 

centrum voľného času KALOKAGA-

TIA v Trnave. Každý  utorok v týždni. 

Konkrétne výtvarný krúžok, kde sa 

venuje výtvarnej technike. Vo svojom 

koníčku využíva suchý pastel, tempery. 

Ako materiály používa látky, papier 

a iné. Vytvára aj krásnu batiku, maľo-

vané obrázky a pod. Centrum voľného 

času má vyhlásenú súťaž MOJA TR-
NAVA. V tomto roku sa uskutočnil 14. 

ročník. V tejto súťaži v kategórii vý-

tvarné krúžky získala Ema 1. miesto za 

maľbu BAZILIKA temperovými far-

bami. Nie je to jej prvé ocenenie, ktoré 

získala, Ema ich má viac. Okrem záľu-

by v maľovaní sa toho času pohráva 

i s literárnou tvorbou, čo jej umožňuje 

i návšteva obecnej knižnice, ktorej je 

čitateľkou. V neposlednej miere je Ema 

i šikovnou hostiteľkou.                                                                                                     

Do  ďalšej tvorivej činnosti jej želáme 

veľa úspechov a dobrých nápadov. 

Pre Abrahámske noviny sa zhovárala 

a spracovala Ľudmila Horváthová                                                                                             

                               


