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FAŠIANGOVÝ PLES ABRAHÁMSKYCH MATIČIAROV

Tak ako sa  pravidelne  stretáva  starý  rok  s
novým, tak pravidelne sa stretávajú v
januári matičiari na svojom plese – tento
rok to bol už IX. ročník fašiangového
matičného plesu.
Pri vstupe do kultúrneho domu každému
dobre padol kalíštek na privítanie i na za-
hriatie. Potom odstrojiť, posledné úpravy
zovňajšku a vstup do pekne vyzdobenej
sály s upravenými stolmi, kde už prichá-
dzajúcich vítali prvé tóny pravidelným
návštevníkom dobre známej hudobnej
skupiny Trend z Červeníka. Predseda MO
MS v Abraháme p. Bohumil Čambál
privítal všetkých prítomných a zaželal im
príjemné strávenie večera. Potom, ako je
na našom plese zvykom, zaznela
hymnická pieseň „Hej Slováci“. Po nej
starosta obce p. Marian Vrbovský
predniesol slávnostný prípitok. Chýbali
tanečníci, ktorí nám po minulé roky v
malej ukážke predvádzali nádheru
spoločenského tanca a robili tzv. predtan-

covanie. No skvele ich zastúpila pani
Vierka Púchlová s tanečným partnerom,
ktorí sa spoločenskému tancu venujú už
dlhšiu dobu. Doslova sme mali pocit, že sa
na parkete vznášajú. Bol na nich krásny
pohľad, a tak nám robili predtancovanie
vlastne po celý večer. Zahanbiť sa však
nedali ani ostatní plesajúci. Parket bol
zaplnený pri každom tanečnom kole.
Pretože sa pomaly mení štruktúra osa-
denstva   plesu,   pribudlo   veľa

mladých

párov, striedali sa kolá s ľudovými i mo-
dernými tancami. Mladí návštevníci boli
atmosférou plesu nadšení. Svoj dobrý
chýr obhájila aj reštaurácia Gazdinka,
ktorá tradične pripravila vynikajúcu
večeru. Po nej dobre padol pohárik vína z
POD Abrahám. Pred polnocou sa už všetci
tešili na losovanie tomboly – cien bolo
veľa. Poďakovanie za ich množstvo patrí
hlavne samotným účastníkom plesu, ktorí
prispeli svojimi darmi.

Sponzorské dary do tomboly poskytol aj
Obecný úrad v Abraháme, Trnavský sa-
mosprávny  kraj,  POD  Abrahám,  salón
Rebeka, ŽELOS Trnava, ŽOS Trnava, za
čo im tiež touto cestou ďakujeme. Pri
speve, tanci, dobrom jedle i víne ubehla
noc veľmi rýchlo. Nadránom sme sa
spokojní rozchádzali domov s vierou, že o
ro k sa na výročnom X. plese matičiarov
opäť stretneme. Na záver by som sa chcela
poďakovať organizátorovi plesu – výboru
MO  MS  v  Abraháme  za  prípravu  i
upratovanie práce pred i po plese. Moje
poďakovanie patrí aj p. Práznovskej, ktorá
už piaty rok spon-zorsky poskytuje
materiál na výzdobu stolov a tanečnej sály
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí sa
na plese zúčastnili a prispeli k jeho
vynikajúcej atmosfére.

O rok dovidenia!

Darina Bartošová

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

30. apríla 2010 od 18.00 h
Stavanie mája
* stavanie mája * akcie pre deti * hudba* *
občerstvenie *
1. mája 2010
Rybárske preteky žiakov
Štartovné 70 centov
Prezentácia od 7.00 h
Pretek od 8.00 h. do 12.00 h
Na víťazov čakajú pekné ceny.
Pripravené je občerstvenie pre súťažiacich aj divákov.

1. mája 2010
Súťaž vo varení gulášu
Športový areál -- začiatok súťaže o 13.00 h, súťažiaci sa môžu
prihlásiť na OU v Abraháme, prípadne e-mailom
takacova.j@zoznam.sk , -- o 17.00 h. – vyhodnotenie súťaže --
živá hudba -- na občerstvenie guláš, víno, pivo, nealkoholické
nápoje
Tešíme sa na Vašu účasť!
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