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VÝZNAMNÉ VÝROČIA A JUBILEÁ V ROKU 2010

1780     Na cintoríne bol postavený centrálny kríž – 230. výročie
1870     Na fare v Majcichove zomrel 7.12.1870 Ján Palárik  – 140. výročie
1890     Bola postavená socha svätého Floriána – 120. výročie
1905    Bola ukončená regulácia potokov Gidra a Dudváh v chotári Abrahám – 105. výročie
1915    V Horňanoch sa narodil dr. Ferdinand Svetloslav Veigl – 95. výročie
1920    Založenie Združenia slovenskej katolíckej mládeže (20.8.1920) –  90. výročie
1930    Postavenie Základnej školy Michala Tareka – 80. výročie
1950    Poľovný revír prešiel do rúk obyvateľov Abrahámu – 60. výročie
1950    Bola zriadená Materská škola v rodinnom dome Šaturu – 60. výročie
1950    Na fare v Abraháme zomrel 14.3.1950 správca fary dr. Tomáš Stolár – 60. výročie
1970    Ukončenie výstavby vodovodnej siete v obci – 40. výročie
1970    Zahájenie plynofikácie v obci – 40. výročie
1980    Ukončenie prestavby Základnej školy M.  Tareka – 30. výročie
1990    Vnútorná a vonkajšia maľba kostola – Dušan Jurák – 20. výročie
1995    Obnova centrálneho kríža v cintoríne – 15. výročie
2000    Založenie Miestneho odboru Matice slovenskej – 10. výročie

KAMENE

Aj keď je naša dedina na rovine,
začali sa nám popri cestách objavovať
veľké kamene a skaly.

Pre majiteľov nehnuteľností ochra-
na ich trávnikov pred pošliapaním, no a
podľa mňa nebezpečná pasca najmä pre
bicyklistov. Aj mne sa páčia upravené
ulice, pekné trávniky ale nemalo by to
ísť na úkor bezpečnosti našich obyva-
teľov. Úzka cesta, na okraji, alebo až
v  ceste   veľká skala  –   pri  stretnutí  auta
s bicyklom nezostane nič iné, iba aby
jeden z nich postál – ak nie má smolu,
môže ísť o dieťa, ktoré vôbec nepred-
vída takéto nebezpečenstvo .

Zákonom č. 135/1961 Zb. v znení
neskorších predpisov a nariadení je
umiestňovanie akýchkoľvek predmetov
v cestnom telese s výnimkou

dopravných značiek zakázané.
Cestné teleso sa v zmysle

platnej STN sa skladá z:
–  vlastnej  vozovky  –  štátna  cesta
šírka min. 2,8 m, miestna cesta
šírka min. 2,5 m,
– krajnice – štátna cesta šírka min.
0,6 m, miestna cesta šírka mini-
málne 0,5 m,
– priekopa – štátna cesta šírka min.
0,6 m, miestna cesta šírka mini-
málne 0,5 m,
– ochranné pásmo – štátna cesta
šírka min. 5,0 m, miestna cesta
šírka min 0,5 m.

V prípade, že dôjde ku škode
na majetku účastníka cestnej
premávky (na aute, bicykli...),
alebo k jeho zraneniu v dôsledku
umiestnenie prekážky, predmetu v
cestnom telese je za ňu zodpo-
vedný ten, kto túto do cestného
telesa osadil a bude znášať všetky

právne následky takéhoto konania.
Bolo by vhodné, aby naši spo-

luobčania umiestnili kamene v zmysle
citovaného zákona, aby  neohrozovali
účastníkov cestnej premávky.

JanaT.

PEKNÝ ZÁŽITOK
Z PIATKOVÉHO
DŇA 25. JÚNA

2010

V tento deň som sa zúčastnila
na AKADÉMII, ktorú organizovala
Základná škola M. Tareka
v Abraháme pri príležitosti skončenia
školského roka 2009/2010.
Dopoludnie sa nieslo v príjemnej
atmosfére žiackeho a pedagogického
kolektívu v rytme spevu, tanca a
recitácie, malých divadelných
predstavení a iných kultúrnych
vložiek. Žiaci predviedli skutočné
umenie primerané ich veku a u
niektorých i nad rámec. Prajem
všetkým pedagógom a žiakom krásne
slnečné  prázdniny  so   želaním,  aby
v takomto duchu pokračovali čo
najďalej.

Ľudmila Horváthová


