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STRETNUTIE  DÔCHODCOV

Mesiac október je mesiacom úcty k starším ľuďom, kedy si
viac ako inokedy chceme uctiť starších spoluobčanov našej
obce. Pomoc a porozumenie starším je potrebné  premietať do
každodenného života, ako bežnú samozrejmosť, ktorú by si
mali všetci osvojiť s vedomím, že raz budú všetci dôchodci.
Terajšie vedenie nášho štátu je priaznivo naklonené  sociálnej
starostlivosti o obyvateľov,  najmä našich dôchodcov, čo je
 veľmi  správne.  Treba si spomenúť, že nie vždy to tak
bývalo. Na stretnutí sa zúčastnili dôchodci  starší ako  65
rokov. Som presvedčený,  že i v tomto veku Vás  potrebujú
blízki,  Vaše rodiny a priatelia. Sú Vám vďační za všetko, čo
ste pre nich urobili a ešte i robíte.

Každé obdobie života má svoje krásy, a tak je to
aj s obdobím, ktoré práve prežívajú naši dôchodcovia.  Je to
krásne obdobie života. Týmto podujatím sme im chceli pri-
pomenúť, že na nich nezabúdame a veľmi si  ich vážime.  Ďa-
kujeme im i za  mladších obyvateľov našej obce za  všetko,
čo urobili pre našu obec a jej obyvateľov, ale i pre celú našu
spoločnosť. Nech ich ďalším životom sprevádza úcta, vďač-
nosť, priazeň... Želáme im pevné zdravie, spokojnosť a veľa
životného optimizmu.

Marian Vrbovský,  starosta obce

KATALÓG  ZBIERKOVÝCH PREDMETOV OBECNÉHO MÚZEA

V nedeľu 27. septembra sa uskutočnila pred obecným
múzeom prezentácia knihy Katalóg zbierkových predmetov
obecného múzea. Cesta, ktorá viedla až k vydaniu  katalógu,
nebola priama a nebola ani jednoduchá. Iba tí, ktorí stáli na
začiatku tejto cesty a prešli ju celú, môžu povedať, že  sa ni-
komu  na začiatku ani nesnívalo, že niekedy bude v našej obci
múzeum a už vôbec nie, že bude niekedy vydaný  katalóg
zbierkových predmetov. Nastúpeniu na túto cestu predchá-
dzalo správne rozhodnutie poslancov obecného zastupiteľstva
roku 2003, keď rozhodli  zachovať budovu, v ktorej sa teraz
nachádza múzeum práve na tieto účely. Bolo to  rozhodnutie,
ktoré  sa  ešte  viac  zhodnotí  odstupom  času.  Sanácii   sa  na-
šťastie podarilo zabrániť. A tak sa začala cesta budovania
obecného múzea v našich skromných podmienkach. Po čias-
točnej rekonštrukcii sa miestnosti začali zaplňať zbierkovými
predmetmi. Do zbierkového fondu pribúdali predmety od
obyvateľov Abrahámu, ale i viacerých  okolitých obcí. Počet
týchto zbierkových predmetov neustále rastie i teraz a viaceré
sa už do súčasných priestorov múzea ani nevmestia. Sú v de-
pozitných priestoroch múzea, ktoré sa nám tiež podarilo vy-
budovať. Obecné múzeum bolo slávnostne otvorené na hody
25. septembra 2004. Odvtedy uplynulo už päť rokov. K tomu-
to malému výročiu sa podarilo kolektívu autorov a spolupra-
covníkov vydať katalóg, ktorý má slúžiť ako informácia
o evidovaných predmetoch, ktoré obsahuje abrahámske mú-
zeum.

Aby sme sa i odstupom času mohli pozrieť do minulosti
zhmotnenej v zbierkových predmetoch múzea, o to sa tu
v Abraháme spoločne snažíme už viac rokov. Snažíme sa
zachovať pre budúcnosť dedičstvo našich predkov, a tomu má
napomáhať i vydaný katalóg. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa pričinili o vydanie katalógu, a to autorke katalógu
Ľudmile Horváthovej, spolupracovníčke Michaele Hričovej,
fotografom predmetov Danielovi Kolárovi a Romanovi Ba-
ďuríkovi, Marte Krajčovičovej za jazykovú úpravu. K vzniku
katalógu napomohli i sponzorské finančné dary od firmy POD
Abrahám, Renstav Abrahám, Stolárstvo Kaša a poslancov
OZ. Katalóg si možno zakúpiť v múzeu, alebo na Obecnom
úrade za 5 eur.

Marian Vrbovský
starosta obce Abrahám


