
Vážení hostia, Vozničania, spoluobčania. 

Každý človek má svoju vlasť, kraj kde sa narodil, kde vyrástol, kde sa vracia, kde má svoj domov. Mnohý 

z nás tu prítomných má svoj domov v obci Voznica, ku ktorej sme si vypestovali úprimný vzťah, ktorí sa 

snažíme zveľaďovať a vytvárať prostredie pre zdravý, bezpečný a plnohodnotný život. Sme radi že o 

bývanie v našej obci prejavujú záujem aj občania z iných obcí a miest. Všetkých spoluobčanov srdečne 

vítam a želám im aby si dnešný deň spríjemnili programom a načerpali síl a inšpirácií do ďalších dní. 

Teším sa že do našej obci dnes zavítali aj bývalí občania Voznice a ktorí sa hrdo hlásia k svojej rodnej 

hrude. Rovnako srdečne vítam aj ostatných návštevníkov a verím že sa u nás budú cítiť dobre.  

Vitajte všetci.  

Vážení návštevníci.  

Kto sa pýtate čo nás viedlo usporiadať toto pre nás netypické a netradičné podujatie. Vzhľadom na 

súčasnú nestabilnú situáciu a končiace sa volebné obdobie by sme chceli pre všetky vekové kategórie 

pripraviť spoločný program, ktorým aj zavŕšime moje 20 ročné funkčné obdobie. Dnešný deň by som 

chcel využiť aj na poďakovanie sa všetkým poslancom OZ od roku 2003 s ktorými som spolupracoval. 

Spoločne sme rozhodovali o smerovaní našej obce, hľadali možnosti ako naplniť sľub poslanca, ktorý 

zaväzoval ochraňovať záujmy obce v súlade s ústavou SR. S hrdosťou možno povedať že počas piatich 

volebných období sme dokázali vytvoriť jednotný tím ktorí sa dokázal 

vysporiadať s mnohými problémami ktoré priniesol život sám. Osobne som sa nikdy netajil, že mám 

ambíciu na poste starostu navrhovať priority obce a spoločne ich zavádzať do života obce. Vďaka 

mimoriadnej podpore poslancov sme zrealizovali mnohé projekty, ktoré vyčnievali v regióne svojim 

významom. Spomeniem len Rekonštrukciu potoka, dodanie ČOV, vybudovanie multifunkčného ihriska, 

detského ihriska, urnového múru, výmena svietidiel verejného osvetlenia za ledkové. Hrdo sa hlásime 

k dvojkrížu na Smrkáčiku atď. Zveľadili a opravili budovu OcÚ, budovu MŠ, DS, miestne komunikácie, 

priestory a budovy ŠK a pod. Zriadili sme izbu tradícií a v priestoroch klubu už je zriadený detský kútik. 

Budovu ZŠ sme prerobili na 10 BD. 

Vážení hostia. 

Nie je  cieľom vymenovávať všetky podujatia ktoré sme organizovali a zabezpečovali ale chcel by som 

poukázať na to, že za všetkými aktivitami boli a sú konkrétny ľudia, korí si zaslúžia uznanie a vďaku. 

Veď asi ako jediný v regióne naši poslanci pracovali 20 rokov nezištne to znamená - bez akýchkoľvek 

odmien.  

Ďakujeme pani poslankyne, páni poslanci. Taktiež moja vďaka patrí aj Vám vážení občania obce 

Voznica, za Vašu podporu a rešpektovanie sa. Za  20 rokov sme mali možnosť nazrieť aj do svojich sŕdc 

a duší. Verím že i napriek niekoľkým mrakom ktoré zastreli na čas oblohu nad niekoľkými z nás, verím 

že raz sa rozjasní a obloha sa vyčistí ako po akejkoľvek búrke. 

Vážení hostia. 

Ako som už úvodom povedal že toto podujatie je pre nás nie typické ale pripravovali sme ho veľmi 

zodpovedne a s presvedčením že využijete dnes všetky programy a produkty ktoré Vám ponúkame a 

strávime príjemné chvíle, na ktoré nám zostanú príjemné spomienky. 


