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Premeny 

Aj nedávna výstava fotografií, ktorá 

sa uskutočnila v čase abrahámskych 

hodov ukázala, ako rýchlo sa mení 

obec, ako rýchlo beţí čas. Na fotogra-

fiách sme spoznávali ľudí, svojich 

príbuzných, vzdialených aj blízkych, 

známych a susedov. Mnohí z nich boli 

na fotografiách iba deťmi a dnes sú uţ 

buď starcami a čo je ešte horšie, mno-

hí uţ nie sú medzi nami. Tak rýchlo 

plynie čas. Je dobré sa aj pro-
stredníctvom fotografií obzrieť za 

ľuďmi, za časom minulým, ktorý sa 

prostredníctvom fotografií zastavil. 

Na viacerých fotografiách bolo vidieť 

i našu obec Abrahám tak, ako vyzerala 

ešte nedávno pred niekoľkými rokmi, 

pred niekoľkými desaťročiami. Pre-

meny našej obce aj keď sa to nám sú-

časníkom nezdá prebiehajú neustále, 

stačí sa len pozorne poobzerať okolo 

seba.                         
Marian Vrbovský 

 

Zlodeji 

Spomínam si na nedávne časy, keď sa 

stalo v našej obci, ţe niekto v záhrade 

obral zopár sliviek, či hrušiek, ukradol 

sliepku, či pred hodmi ukradol kačicu, 

alebo hus. Preto sa pred hodmi stráţili 
najmä kŕmne husi, aby niekto nepovo-

laný neprišiel bez práce poľahky 

k dobrej pečienke. Boli to väčšinou 

drobné krádeţe, ktoré sa aj v našej ob-

ci vyskytovali a hádam sa tak trochu 

z dnešného pohľadu aj pousmejeme, 

aké to boli z tohto hľadiska „zlaté ča-

sy“. Nastupujúca demokracia priniesla 

so sebou dovtedy nevídaný jav, keď si 

nie sme istí svojím majetkom, ani keď 

je uzamknutý a domáci sú doma. Dr-

zosť zlodejov nepozná hraníc. Stali sa 
prípady v obci, keď boli ukradnuté au-

tá, bicykle, vykradnuté domy, garáţe, 

ukradnuté malotraktory, kosačky, 

traktory. Viackrát sa stalo, ţe nie je 

moţné, aby zlodej mohol vedieť 

o tom, ako sa kde môţe dostať, či do-

tyčný majiteľ je, alebo nie je doma, 

bez informácií od osôb, ktoré poznajú 

dobre situáciu v obci. Poznajú, kde čo 

je, ako a kedy sa dá ísť na „zlodejinu“, 

kadiaľ treba prísť a kde je aká vec 
schovaná. Informácie teda pochádzajú 

z našej obce, sú to práve domáci in-

formátori, ktorí dávajú tipy na kráde-

ţe. Tak to bolo aj pri poslednej krádeţi 

v objekte obecného úradu, keď zlodeji 

presne vedeli, kadiaľ prísť, aké ploty 

kde sú, čo kde vo dvore je a čo ukrad-

núť. I napriek dostatočnému zabezpeče-

niu kradli. Preto je potrebné  byť ostra-

ţitý , ešte viac zabezpečiť svoje majet-

ky, viac si všímať pohyb po obci.  Aj 
polícia a naši zákonodarcovia 

v parlamente by mali viac reagovať na 

neúnosnú kriminalitu v tejto oblasti. 

Občania to od nich právom očakávajú.    

Marian Vrbovský 

   

Vážení čitatelia    

Štyri roky pôsobenia terajšieho posla-

neckého zboru uleteli veľmi rýchlo. Je 

tu čas na bilancovanie. Zloţenie posla-

neckého zboru, ktorý pôsobil posledné 

štyri roky, je vám iste známe. Starostom 
obce je druhé volebné obdobie Marian 

Vrbovský, zástupkyňou starostu je Ing. 

Jana Takáčová, poslancami Miloš Áč, 

Anton Barčák, Peter Čambál, František 

Ivančík, Mgr. Anna Gécová a Jozef Mi-

šovič. V tomto volebnom období sme 

mali na mnohé veci spoločný názor, 

spoločný postoj a riešenie sme smerova-

li v prospech našich občanov a obce. 

Boli i také problémy na ktoré sa hľadali 

východiská ťaţšie a zloţitejšie, názory 
sa odlišovali. Po štyroch rokoch a na 

samom konci spoločného pôsobenia si 

myslím, ţe sa nám väčšinu nastolených 

problémov darilo riešiť. Iste nemoţno 

všetko vyriešiť, to nie je ani v našich si-

lách, som však presvedčený, ţe sme na-

šu obec previedli obdobím rokov 2007 

aţ 2010 úspešne. To ale posúďte sami. 

V krátkosti vymenujem tie najpodstat-

nejšie veci, ktoré sa urobili. Realizovala 

sa potrebná prevádzka lekárne, pacienti 
uţ nemusia cestovať po lieky, vybudo-

val sa chodník pri kostole a materskej 

škole, čím sa okrem bezpečnosti skrášli-

la i obec, dom smútku dostal novú stre-

chu a ozvučenie, vymenila sa strecha 

klubu, vybudovala sa kanalizácia v časti 

obce a odovzdala sa do pouţívania, 

zdravotné stredisko a byty majú nové 

plastové okná, nová je strecha budovy 

kniţnice a múzea, vybudovali sa závla-

hy na futbalovom ihrisku, vybudovalo 

sa zastrešenie a tanečný parket 
v športovom areáli, kúpil sa autobus pre 

potreby obce, urobila sa rekonštrukcia 

strechy a vnútorných priestorov školskej 

druţiny, vybudovala sa vodovodná sieť 

a kanalizácia v novom stavebnom ob-

vode, dokončil a schválil sa dôleţitý 

územný plán obce, začala sa a po-

kračuje rekonštrukcia budovy Zá-

kladnej školy Michala Tareka, kde 

sa zateplí celá škola, vymenia všet-

ky okná a dvere, zlepší sa kúrenie 

a osvetlenie tried, urobila sa rekon-

štrukcia vonkajších priestorov bu-
dovy materskej školy, a to terasy, 

schodov a chodníkov, významná in-

vestícia, a to rekonštrukcia centrál-

nej časti obce sa začne onedlho, 

centrum dostane novú cestu, nové 

osvetlenie, nové chodníky, lavičky 

a smetné koše po obci. Pre realizá-

ciu sú pripravené viaceré významné 

projekty, ako telocvičňa, bytovky, 

zberný dvor na separovaný odpad, 

obnovenie biotopu, pokračovanie 
kanalizácie, výstavba novej trafo-

stanice pre obec, pokračovanie sta-

vebného obvodu a ďalšie. Počas 

uplynulých rokov sa urobili i nie-

ktoré menšie, ale dôleţité veci, po-

stupne sa rekonštruuje čerpacia sta-

nica vody, vybudovali sa prístupové 

šachty vo vodovodnej sieti, kultúrny 

dom dostal novú fasádu, rekonštru-

ovalo sa osvetlenie po obci, ako 

jedna z mála obcí na okolí sa pre 

lepšie informovanie obyvateľov vy-
dávajú obecné noviny, obec má in-

ternetovú stránku, podporovali sme 

finančne a priestorovo obecné orga-

nizácie. Mohol by som ešte pokra-

čovať, doteraz som nespomenul do-

bre fungujúcu kniţnicu, múzeum 

ako jediné svojho druhu na širokom 

okolí a ďalšie. Veľmi dôleţitou prá-

cou bolo i majetkové vysporiadanie 

pozemkov a niektorých budov, čím 

obec získala dôleţité majetkové zá-
zemie. Do ďalších rokov si treba ur-

čiť si ciele, ktoré moţno dosiahnuť 

za štyri roky a  poloţiť základy pre 

dlhšie časové obdobie. Sami obyva-

telia najlepšie vedia, čo ich trápi 

a čomu treba venovať väčšiu pozor-

nosť, čo treba urobiť v najbliţších 

rokoch. Preto je nevyhnutné viac 

načúvať ich potrebám.  

Váţení spoluobčania, v sobotu 27. 

novembra máte moţnosť vybrať si 

z kandidátov na poslancov a staros-
tu tých, ktorí Vás budú štyri roky 

zastupovať v obecnom parlamente. 

Ţelám Vám tú správnu voľbu.  

Marian Vrbovský 

       

Oznam  k 1.11.2010 eviduje Obecný úrad v Abraháme nedoplatky na daniach, vodnom a poplatkoch  za   smeti  

u nasledovných občanov: Emília Blanarovičová,  Abrahám 440 


