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na 2.  abrahámsky kultúrny deň
spojený s oslavami

10. výročia vysviacky obecných symbolov
4. júla 2009

v športovom areáli v Abraháme
Pripravujeme  pre Vás bohatý program, sprievodné

akcie, občerstvenie.

Pozvánka na oslavy 1. mája
v Abraháme

Obecný úrad Abrahám a kultúrna komisia pri OZ pre Vás
pripravujú na prvomájové sviatky nasledovné akcie:

30. apríla 2009 od 16. h
Stavanie mája

* stavanie mája * akcie pre deti * koliesková realy *
* hudobná skupina Roviňáci pred kultúrnym domom *

* kone * občerstvenie *
1. mája 2009

Rybárske preteky žiakov
Štartovné 70 centov
Prezentácia od 7. h
Pretek od 8. h. do 12. h
Na víťazov čakajú pekné ceny.
Pripravené je občerstvenie pre
súťažiacich aj divákov.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozvánka
Milé deti!
Vďaka podpore nadačného fondu T-mobile Slovensko, a.s.,
v Nadácii Pontis v rámci podporeného projektu s názvom

Láskou a srdcom k tradíciám našich
predkov

Vás FS Jatelinka srdečne pozýva k účasti na týchto aktivitách:
25. apríl 2009
Stretneme sa o 15.h
v športovom areáli
Názov aktivity: Vítanie jari

– nepoznané jarné hry detí na dedine
– vyklepávanie píšťaliek z vŕbových prútov
– vitie vencov
– posedenie pri ohníku s ľudovými piesňami,

    opekačka
Produkty na opekačku sú zabezpečené, vrátane tekutín.
30. apríl 2009
Stretneme sa o 16. h pred kultúrnym domom
Názov aktivity: Májový podvečer

– vyzdobený  sprievod s konským záprahom po dedine
– vozenie detí na osedlaných koňoch
– stavanie mája s kultúrnym programom.

Každý prítomný dostane stuhu, na ktorú si napíše svoje meno
a uviaže ju na pripravený máj.
Počas jednotlivých aktivít máme pre Vás pripravené drobné
odmeny za účasť a za najkrajšie práce.

Tešíme sa na Vašu účasť a sme presvedčení, že
spoločne prežijeme pekné chvíle pri plánovaných

aktivitách, ktoré majú kultúrne, pracovné, športové,
tvorivé, poučné a zábavné zameranie.

Anna Gécová, vedúca FS Jatelinka

               Znovu otvorené !!!
Navštívte

znovu otvorenú predajňu
záhradkárskych a chovateľských

potrieb v Majcichove .
Tatiana Pinčeková, 0905 829 681, 0911216837
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