Vážení občania Rúbane, ctení hostia!
Tohtoročné dni obce sa nesú v znamení osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o
Rúbani. Naša obec sa po prvýkrát spomína v roku
1268 pri opise hraníc
Komárňanskej stolice v podobe Fyur. V histórii vystriedala niekoľko modifikovaných
názvov ako Fyr, Fwr, Fjúr, Fűr. Pomenovanie Rúbaň dostala v roku 1948. V tomto
roku si pripomíname aj 110. výročie začatia stavby nášho rímskokatolíckeho
neorománskeho kostola sv. Imricha. V roku 1908 ho začali naši predkovia budovať na
základoch pôvodného kostola, ktorý v roku 1890 vyhorel.
Neoddeliteľnou súčasťou dejín Rúbane je aj okrúhle 20. výročie uzatvorenia zmluvy
o spolupráci, ktorá bola podpísaná dňa 18. apríla 1998 s maďarskou obcou Dömsöd.
Litery tejto zmluvy s radosťou napĺňame a aj v tejto chvíli s úctou vítam medzi nami
priateľov Dömsöďanov.
Na dejiny našej obce môžeme byť my, Rúbaňčania, právom hrdí. História našich
predkov predurčila našu súčasnosť, ktorá je akýmsi podhubím našej budúcnosti.
Nesmieme zabúdať na naše korene, z ktorých sme vzišli, na veľké veci, ktoré naši
predkovia urobili, ale aj chyby, ktorých sa dopustili.
Ak si budeme vážiť svoju históriu a hodnoty našich predkov, budeme môcť ponúknuť
naše
bohatstvo
ďalším
generáciám
i
návštevníkom
našej
dedinky.
V minulosti sa nevenovala dostatočná pozornosť správe nehnuteľného majetku obce
a dobrému hospodáreniu s jej finančnými prostriedkami. V posledných rokoch sme sa
snažili tento stav napraviť a chvalabohu sa nám to podarilo.
V roku 2014 sme začali s rekonštrukciou kultúrneho domu. Vymenili sme komplet
strechu, ktorá bola v havarijnom stave, namontovali nové radiátory kúrenia, plynové
kotle, okná a dvere, opravili kanalizačnú a vodovodnú prípojku, zmodernizovali
sociálne miestnosti. V tomto roku sme dali do poriadku interiér kultúrneho domu
a taktiež
zrekonštruovali
vonkajšie
partie.
Vďaka
podpore
Nitrianskeho
samosprávneho kraja sme inštalovali novú oponu javiska a zabezpečili novú
ozvučovaciu a osvetľovaciu techniku. Sami sa o výsledku nášho snaženia môžete na
vlastné oči presvedčiť.
Na budove materskej školy sme vymenili okná a vonkajšie dvere za plastové,
zrekonštruovali sociálne miestnosti a ústredné kúrenie.
Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a majetku obce sme v roku 2015 museli
opraviť deravú strechu a strop nad garážovou časťou budovy hasičskej zbrojnice.
V zadnej časti boli vykonané udržiavacie práce a bolo v nej zriadené fitnescentrum.
V roku 2016 sme zrekonštruovali zatekajúcu strechu obecného úradu, vymenili sme
okná na plastové a interiér sme vybavili novým kancelárskym nábytkom. Opravu
sme dokončili v roku 2017 realizáciou novej fasády.
V roku 2016 sme zakúpili novú záchytnú sieť na multifunkčné ihrisko, ktorá bola
nainštalovaná až po úplnej generálnej oprave všetkých podperných stĺpov na ihrisku
a namontovaní pevnej kovovej siete. Týmito prácami bol odstránený havarijný stav
ihriska a hlavne odstránená potenciálna možnosť úrazu. Zakúpenie novej záchytnej
siete bolo umožnené vďaka podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Na športovom ihrisku sme zveľadili šatne. Vymenili sme okná za plastové, opravili
kompletný interiér.
Snažili sme sa urobiť radosť aj našim najmenším. V areáli materskej školy bolo
obnovené detské ihrisko a pri bytových domoch obce sme vybudovali úplne nové
detské ihrisko.
Zveľadili sme knižničný fond v našej obecnej knižnici vďaka nenávratným finančným
prostriedkom získaných z Fondu umenia.
Na budove základnej školy sme vymenili staré vchodové dvere za nové plastové.
Na území celej obce sme nainštalovali nové zvislé a vodorovné dopravné značenie
v súlade s príslušnými predpismi podľa odborného projektu.
V strede obce sa nám podarilo z dotácie získanej z Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky nainštalovať kamerový systém.
Vybudovali sme ďalší prístrešok autobusovej zastávky a spevnili jej ostrovček.
Aby ste vytvorili dôstojné pietne miesto na pohreby postavili sme prekrytie pred
domom smútku. Na novom i starom cintoríne sme vymenili oplotenie.
Kúpili sme traktor, nákladnú vlečku, malú traktorovú kosačku a ďalšie pracovné
náradie.
Boli vysadené stromčeky javora v areáli športového ihriska a v intraviláne obce.
Myslím si, že z pohľadu zveľaďovania majetku obce sme boli úspešní, na čo právom
môžeme byť hrdí, veď sme to zvládli najmä z vlastných prostriedkov, čo je dôkazom,
že našimi spoločnými prostriedkami hospodárime zodpovedne.
V blízkej budúcnosti plánujeme rekonštrukciu mosta cez potok Paríž a hlavne by sme
chceli zrealizovať protipovodňové opatrenia v dvoch záplavových lokalitách obce, čo
bude neľahká a finančné veľmi náročná úloha.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú skrášľovať a zveľaďovať našu obec.
Moja úcta patrí dobrovoľným hasičom, ktorého členovia dôstojne reprezentujú našu
obec pod vedením pána Zoltána Ešeka. Žiaľ, futbal v našej dedine už nehráme tretí
rok, ale dúfam, že v dohľadnej dobe príde k pozitívnej zmene. Veľkú pomoc poskytujú
pri rôznych akciách obci naši poľovníci. Srdečne ďakujem ľudovému speváckemu
zboru Fúrječke a kultúrnej skupine Nostalgia, ktoré nielenže spestrujú a spríjemňujú
naše podujatia, ale aj dôstojne reprezentujú našu obec v širokom okolí pod záštitou
Csemadoku. V neposlednom rade ďakujem aj nášmu váženému obecnému
zastupiteľstvu, zamestnancom obecného úradu a všetkým dobrým Rúbaňčanom za ich
pomoc pri zveľaďovaní našej malej dedinky.
Vážení prítomní, vzácni hostia!
Dovoľte mi záverom, aby som nám popriala nielen krásne oslavy významného jubilea
Rúbane, ale aj príjemný, šťastný a pokojom naplnený život v tejto krásnej obci.
Želám jej aby sa stále rozvíjala a napredovala. Ďakujem všetkým spoluobčanom,
ktorí sa podieľali na prípravách a organizácii týchto osláv. Moja vďaka patrí
Nitrianskemu samosprávnemu kraju za podporu a sponzorom, ktorí pomohli
zabezpečiť dôstojné oslavy.
Ďakujem za pozornosť!

