Milí na i rodáci Dúbrav ania, vá ení hostia, vá ení spoluob ania.
Do kytice tých najkraj ích slov chcel by som ulo
úprimné, srde ne
privítanie vás v etkých, ktorí ste prijali na e pozvanie, aby ste sa stretli v
rodnej obci s tými, ktorí v obci na alej ijú.
etkých Vás srde ne vítam na II. ro níku D a Dúbrav anov. Vítam medzi
nami na ich ctených hostí, ctihodných otcov v k azskej slu be, starostov
okolitých obcí, zástupcov a konate ov firiem a súkromných podnikate ov,
zástupcov politických strán ......
Vá ení prítomní
ke sme minulého roku organizovali I. ro ník D a Dúbrav anov aj
ke sme to robili s ve kou zodpovednos ou a láskou pre na ich udí
predsa sme mali obavy, i sa to v etko podarí, i to zvládneme k
spokojností v etkých na ich ob anov. A vydarilo sa. Vä ine z vás sa De
Dúbrav anov ve mi zapá il a verte mi, robilo to loveku ve mi dobre, ke
nie len tu v obci, ale aj v meste ma zastavovali udia a akovali, e sa také
nie o v Dúbravke zrodilo. Obecné zastupite stvo sa preto rozhodlo, e
organizovanie D a Dúbrav anov, by sa malo sta akousi tradíciou a pod a
mo nosti, by sa rodáci mali stretáva ka dý rok.
Ur ite mi dáte v etci za pravdu, e ijeme ve mi rýchly ivot. Dni,
tý dne, mesiace striedajú sa ako okamihy. Je preto ve mi dobré, e aspo z
asu na as sme ochotní spomali svoj krok, e aspo niekedy vyhovieme
prosbe na ej du e a chceme pobudnú v spolo nosti krásnych my lienok,
inov, melódie. Azda dne ná slávnos nás prinúti na chví u sa vráti v
spomienkach do minulosti, pripomenú si svoje detstvo, kolské asy, lásky
z mladosti, chvíle pre ité tu, medzi svojimi najbli ími.
Dnes má opä na a obec srdce otvorené dokorán, aby sa stala príbytkom,
i miestom, kde sa schádzajú na posiedke na i rodní, ktorých osud rozvial
bli ie i alej. Schádzajú sa na kus re i, pre spomienku.
Ve
o mô e by kraj ie ako ke sa stretnú rodáci. loveku nie je ni také
blízke ako priate ský podaná ruka a úprimné slovo vyvierajúce zo srdca.
Ke sa stretnú dobrí priatelia, majú si v dy o poveda , pospomína a
dozvedie sa o sebe nie o nové, nie o nové o svojom rodisku.
Preto aj mne teraz dovo te, aby som Vám uviedol nieko ko faktov z na ej
obce, i príkladov z na ej práce.
Dnes má na a obec 658 obyvate ov. K dne nému d u zamestnáva 11
zamestnancov, z toho 4-ria sú priamo zamestnanci na OcÚ, 4 v M a 3 sú
opatrovate ky.
Pracova pre udí nie je v dy tou najv
nej ou úlohou. Prácu
starostu, i poslancov obecného zastupite stva, hodnotia udia ijúci v obci
pod a toho, o sa dá v obci vidie a o cítia ako prínos pre svoj osobný
ivot.
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dielo, stavbu, ktorá nám v obci
ve mi chýbala. Minulý tý de sme boli svedkami vysviacky DS, a hoci je to
stavba, ktorú by sme si priali vyu íva o najmenej, sme radi, e ju u
kone ne máme. Do konca tohto roka chceme dom smútku vybavi lavicami
a ostatným potrebným zariadením.
Minulý rok, po as letných prázdnin, bola vyma ovaná celá M , boli
natreté v etky okná dvere a radiátory , koncom kalendárneho roka boli
zakúpené nové koberce, podlahová krytina, kúpili sme vysáva , pre deti
hifi ve u, novým nábytkom a kobercom bola zariadená kancelária
riadite ky M . Do kolskej jedálne bol zakúpený nový kuchynský robot,
mrazni ka, hrnce a riad potrebný na varenie i pre stolovanie detí.
Tohto roku, v mesiaci júl bola zrekon truovaná strecha M , ktorú sme pri
prechode kompetencii dostali doslova v havarijnom stave. Dnes je celá
strecha zaizolovaná izola ným materiálom - ipou, boli vymenené v etky
okapové rúry a zvody. Do konca kolských prázdnin plánujeme urobi
rekon trukciu vonkaj ej fasády, vydla di a prekry terasu.
Tohto roku, v jarných mesiacoch, bola vymenená dla ba v kultúrnom
dome, urobila sa rekon trukcia fasády budovy TJ. Obecný úrad sme
vybavili novou kancelárskou technikou. Kúpili sme novú farebnú tlaciare ,
fax, digitálny fotoaparát. alej sme zakúpili novú teru, dve motorové
kosa ky,elektrickú pílu, elektrické no nice na plot, priklepovú vrta ku,
flexa brusku, rebrík a iné náradie potrebné pre chod obce, ale i k tomu
aby v prípade potreby mohlo poslú na im ob anom.
Nemalá pozornos sa v obci venuje ská ovaniu ivotného prostredia.
Neustále sa kosia ve ké plochy parkov, cintorína, dvora M i obecného
ihriska.
Z kultúrno spolo enského ivota treba spomenú privítanie Nového
raka so súborom K ahinkou, novoro ným oh ostrojom a vatrou.
portové akcie Memoriál Jána Melníka, futbalový turnaj Agrocentra
a dnes na u najdôle itej iu akciu - De Dúbrav anov.
A za tým v etkým stoji udská práca. Preto akujem v etkým
ob anom, ktorí akýmko vek spôsobom prilo ili ruku ku zve adeniu na ej
obce, aby vytvorili lep ie a kraj ie podmienky pre ivot nás v etkých, aj
preto, aby sme sa tu mohli takto zís .
akujem tým, ktorí obetavo pracujú na príprave kultúrno spolo enských
akcií a hoci sú medzi nami aj ob ania, ktorí si asto nevedia vá
prácu
iných, verte mi, milí ob ania, príprava ka dej takejto akcie stoji nemalé
úsilie

-3Z úprimného srdca akujem na im sponzorom, ktorí nám prispeli
svojimi darmi a tak pomohli zrealizova túto slávnos :

- ubo ovi urmovi - hlavnému sponzorovi
- Ing. tefan ipo
- Blanka urmova - MIBA Michalovce
- Gepstav Michalovce
- Agrocentra Dúbravka
- Firma VANES Michalovce
- COOP Jednota Michalovce
- tefan Ki ík
- Viera Vagaská

- Zvlá
sa chcem po akova chlapom- nezamestnaným na aktiva nej
innosti, ktorý obetavo pracovali , aj za nepriaznivého po asia, na príprave
stánkov, tribúny, skrátka celého tohto areálu.

Vá ení prítomní v závere mi dovo te popria Vám, aby ste v tento
de zabudli na ka dodenné starosti a námahy, aby sme sa v etci spolo ne
zabavili, cítili sa dobre, ako jedna ve ká Dúbravka rodina.
Je vari jedno, i popevkom, slovom, alebo spomienkou sa lovek
vracia k rodnej dedine, kde prvý ráz zaplakal a ma ho povila. Kde pre il
rô ky svojho detstva, kde doposia ije, alebo ho osud zavial v iné stranypredsa cíti a vie, e láska k rodnej dedine patrí medzi tie najkraj ie a
najsilnej ie.
Bu te v etci e te raz srde ne vítaní!

