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18. VÝROČIE PRIJATIA ÚSTAVY SR  

 
1. septembra 2010 uplynulo 18 rokov 

odvtedy, čo naša republika prijala Ús-

tavu Slovenskej republiky. Každoroč-

ne si túto udalosť pripomíname v na-

šej obci v priestoroch športového areá-

lu a nebolo to inak ani 28. augusta 

2010. Organizátormi tejto milej sláv-

nosti je Obec Abrahám, MO Matice 

slovenskej a ĽS HZDS v Abraháme. 
Najaktívnejšou zložkou celej akcie je 

už tradične MO Matice slovenskej. 

Výbor na svojom zasadnutí spolu so 

starostom obce Marianom Vrbovským 

pripravil kultúrny program, navrhol 

občerstvenie, zabezpečil drevo na vat-

ru v spolupráci s hasičmi, ktorí sa zú-

častňujú na príprave dreva a stavaní 

vatry. Kosenie a úpravu športového 

areálu zabezpečil obecný úrad pra-

covníkmi na obecných službách.  

V kultúrnom programe sa predstavil 

FS Jatelinka národnými piesňami, 

spevácky súbor Úľančanka 
z Pustých Úľan, do tanca a na počú-

vanie hrala hudobná skupina Macko 

band z Trnavy. 

Svojou návštevou nás opätovne poctili 
naši družobní priatelia MO Matice 

slovenskej z Cífera a MO Matice Slo-

venskej z Veľkých Úľan. 

Pred zapálením vatry vystúpil s prího-

vorom starosta obce Marian Vrbov-

ský, ktorý spolu s predsedom MO MS 

v Abraháme Bohumilom Čambálom 

vatru zapálili.  

 

Záver oficiálnej časti akcie patril čle-

nom dobrovoľného hasičského zboru, 

ktorí v priestoroch ihriska odpálili 

nádherný ohňostroj.  

Počasie i napriek nepriaznivej pred-

povedi vydržalo a do polnoci sa 

účastníci veselo zabávali na tanečnom 

parkete. Môžem povedať, že kto sa na 

tejto akcii zúčastnil, mohol sa dobre 
zabaviť a ostatní, ktorí sa z  akých-

koľvek dôvodov nezúčastnili, môžu 

iba banovať, pretože nálada bola vý-

borná. Veríme, že na budúci rok bude  

 účastníkov Vatry Ústavy podstatne 

viac. 

 

               Anna Klementová 

MO MS Abrahám 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY 

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

27. NOVEMBRA 2010 
 

Miestna volebná komisia na svojom 1. zasadnutí dňa 6. októbra 2010 zaregistrovala kandidátov pre voľby starostu obce: 

 

1. Anton  B a r č á k           56 r. živnostník, Abrahám č. 421     (nezávislý kandidát) 

2. Igor  N é m e t h,  Ing.    49 r. policajt, Abrahám č. 70           (Smer – sociálna demokracia) 

3. Marian  V r b o v s k ý   59 r. starosta, Abrahám č. 346         (nezávislý kandidát)  
 

a kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva: 

 

1.  Anton  Barčák         56 r. živnostník, Abrahám č. 421  (nezá-  

vislý kandidát) 

2.  Darina Bartošová    50 r.  dôchodkyňa, Abrahám č. 408 (SNS) 

3.  Peter Čambál           31 r. technik, Abrahám č. 68 (SNS) 

4.  Dušan Dubovský     39 r. revízny technik Abrahám č. 293  

(Smer – sociálna demokracia) 

5.  Anna Gécová, Mgr. 62 r. učiteľka, Abrahám č. 26 (nezávislý 

kandidát) 
6.  Andrej Hitka, Ing.   40 r. technik, Abrahám č. 260 (KDH) 

7.  Helena Horváthová 59 r. ekonómka, Abrahám č. 439(SDKÚ)   

8.  František Ivančík     50 r. pracovník MTZ, Abrahám č. 137 

(nezávislý kandidát) 

9.  Milan Janík              47 r. živnostník, Abrahám č. 55 (Smer –  

sociálna demokracia) 

10. Anna Klementová  58 r. sam.odborný referent, Abrahám 

                                       č.139  (SNS) 

11. Lukáš Kopáčik, Ing.  26 r. konštruktér, Abrahám č. 

121 (KDH) 

12. Denisa Nemcová, Mgr. 32 r. učiteľka, Abrahám č. 111 

(Smer – sociálna demokracia) 

13. Igor Németh, Ing.      49 r. policajt, Abrahám č. 70 

(Smer – sociálna demokracia) 

14. Peter Školnikovič      51 r. pracovník SBS, Abrahám č. 

440 (ĽS HZDS)  
15. Ferdinand Schreiber   36 r. živnostník, Abrahám č. 112 

(Smer – sociálna demokracia) 

16. Jana Takáčová, Ing.    46 r. THP, Abrahám č. 450 

(SNS) 

17. Milan Urban                35 r. živnostník, Abrahám č. 73 

(Smer – sociálna demokracia) 

 

 

EXPOZÍCIA  OBECNÉHO  MÚZEA  V  NOVOM  ŠATE 

 

V mesiaci september 2010 bola v obecnom múzeu zmenená expozícia. Sú vystavené niektoré nové predmety, ktoré pribudli 

v období od septembra 2009 do septembra 2010. Expozícia je obohatená rezbárskymi sochami nášho náturistu pána Štefana  
     Palču. Príďte sa pokochať Cyrilom a Metodom, Madonou s dieťaťom a Pokorou. Múzeum bude otvorené 7.11.2010  

    od 1500 do 1800 h.                                                                                                                                                                

 Ľudmila Horváthová 

 


