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Starší sa tieţ snaţili, čoho dôkazom 

bola najlepšie zvládnutá štafeta hasič-

ských dvojíc, ale ani to nestačilo na 

pohárové umiestnenie a skončili tesne 

štvrtí. Celkovo túto súťaţ hodnotím 

veľmi pozitívne. Hneď na druhý týţ-

deň sa začala príprava na ďalší branný 

pretek v Blatnom. Počas tejto prípravy 
ma najviac potešila aktivita samot-

ných detí. Neraz vyšla iniciatíva od 

nich, aby sme išli behať. Povzbudzo-

vali jeden druhého a pomáhali si, ak 

niekomu niečo nešlo. To málokedy 

vidieť aj u dospelých. Prejavilo sa to 

aj na súťaţi v Blatnom. Trať tohto 

branného preteku bola oveľa nároč-

nejšia ako v Sládkovičove. Behalo sa 

cez les. Na trati bolo 8 stanovísk, na 

ktorých museli súťaţiaci plniť rôzne 

disciplíny. Na štart sme postavili dva 

štvorčlenné tímy. Prvý tím v zloţení 

Erik Vyskoč, Jakub Hitka, Matej Ba-
náš, Ema Bobeková (Adam Karel) vy-

štartoval na trať ako druhý v poradí. 

Desať minút po nich vyštartoval aj 

druhý tím. Ten tvorili: Daniel Parák, 

Jozef Banáš, Lukáš Hoffer a Matej 

Grosman. Chcem vyzdvihnúť snahu 

všetkých, ale najviac Emy Bobekovej, 

ktorá sa snaţila pokračovať, aj keď sa 

počas preteku zranila. Ešteţe aj Adam 

Karel, ktorý pôvodne nesúťaţil, sa 

rozhodol, ţe si chce trať zabehnúť 
s nimi. Takţe keď Ema uţ nemohla 

pokračovať, plnil disciplíny za ňu. 

Som spokojný s výkonom všetkých 

detí. Keďţe kaţdý DHZ mal dva tímy, 

pri vyhodnotení sa spočítali časy 

oboch. Naši mladí hasiči obsadili štvr-

té miesto. Dostali aj pohár, diplom, 

tričká a rôzne uţitočné drobnosti. 

Najviac ma však potešilo, keď po vy-

hodnotení súťaţe hlavný rozhodca po-

vedal, ţe ešte venuje jednu cenu. Túto 

venoval on sám a rozhodol sa dať ju 

druţstvu mladých hasičov z Abrahá-

mu, ktoré sa mu najviac páčilo 
v snaţivosti a v správaní. Dostali 

ochranné hasičské prilby. Toto ocene-

nie povaţujem za lepšie ako celkové 

víťazstvo. Po týchto záţitkoch som 

rád, ţe som prijal túto náročnú úlohu. 

Ďakujem všetkým, čo mi pomáhali pri 

tréningoch. Najmä Marekovi Parákovi 

a Petrovi Čambálovi, ale aj Štefanovi 

Palčovi, Pavlovi Čambálovi, Róberto-

vi Hričovi, Jozefovi Hrubčinovi 

a v neposlednom rade aj rodičom detí, 
ktorí ich v tejto aktivite podporujú.  

 

Stanislav Parák 

tréner mladých hasičov 

 

POĎAKOVANIE 

 
Dňa 28. augusta 2010 sa spoločen-

sko-kultúrne akcie v športovom are-

áli v Abraháme pre rok 2010 ukon-

čili Vatrou Ústavy. Organizátormi 
akcie boli Obecný úrad Abrahám 

a Miestny odbor Matice slovenskej 

v Abraháme. Ţiaľ, ako mnohé toh-

toročné akcie, ani táto sa nestretla 

s veľkým ohlasom u obyvateľov na-

šej obce.  

Jedným z účinkujúcich na tomto 

peknom podujatí bola folklórna 

skupina Jatelinka. Je veľká škoda, 

ţe nemáme záujem prísť podporiť 
ani účinkujúcich, ktorí sú našimi 

spoluobčanmi a ktorí sa tešia na vy-

stúpenie pred domácim publikom.  

A práve členom tejto skupiny pat-

rí moje poďakovanie. 

Všetci sme zvyknutí, ţe vystúpenia 

Jatelinky sú vţdy na vysokej úrovni. 

No málokto si uvedomuje, koľko 

úsilia a práce treba vynaloţiť, kým 
sa takáto úroveň dosiahne. Mnohí 

z členov folklórnej skupiny sú ešte 

zamestnaní, no i napriek tomu si ná-

jdu voľný čas na spoločné stretnutia 

a nácvik programu. Na úkor svojich 

rodín a svojho voľného času obetujú 

hodiny strávené prípravou, či vystú-

peniami na rôznych spoločenských 

podujatiach. 

 

Preto ma veľmi mrzí, ţe ich prácu neoceníme svojou účasťou na ich vy-

stúpeniach, aby sme ich potleskom odmenili a povzbudili do ďalšej práce. Keď 

však uţ na vystúpenie prídeme, mali by sme sa správať podľa pravidiel slušnosti 

a nemali by sme sa baviť a hlasnými pokrikmi rušiť ich vystúpenie. Myslím, ţe 
im pripadne takáto bezohľadnosť veľmi ťaţko. 

Preto v mene všetkých, ktorí prácu členov folklórneho súboru Jatelinka vnímajú 

a obdivujú, sa im chcem touto cestou poďakovať za celoročné pôsobenie na všet-

kých spoločensko-kultúrnych podujatiach a do ďalších rokov im zaţelať ešte veľa 

chuti a elánu do práce, aby aj naďalej rozdávali svojím účinkovaním radosť 

a pohodu ostatným.  

                    Darina Bartošová 

 

 


