
Vážení prítomní, milí hostia, milí spoluobčania

     Je mi veľkou cťou, že sa Vám môžem prihovoriť pri tejto 
významnej príležitosti, kedy si pripomíname 750. výročie  prvej 
písomnej zmienky o našej obci.
     Jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu, 
chvíľu zastavenia sa a zamyslenia, bilanciu, ale aj na premýšľanie 
o budúcnosti. Výročie obce -aj keď si ho pripomíname o rok 
neskôr – je sviatkom a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k 
miestu kde žijeme, k miestu, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme 
budúcim generáciám.
Každý máme k tomuto kraju, k tejto obci nejaký konkrétny vzťah, 
niečo veľmi osobné,čo nás oslovuje. Niektorí sa tu narodili a 
bývajú možno stovky kilometrov ďaleko, ale v srdci sú 
Kurimčania. Iní sa tu narodili, prežili tu celý svoj život a Kurima 
je pre nich celým svetom. A sú tu aj takí, ktorí nie sú rodákmi, ale 
prišli sem, niečo im tu učarovalo a zostali s radosťou v Kurime.
     Kurima sa prvýkrát spomína v listine z roku 1270 ako 
„kurimské pole“ - listinná zmienka je v donácii kráľa Štefana V.
„Kurymské pole“ v darovacej listine sa uvádza ako medzník pri 
vytyčovaní majetku. Uvedená zmienka ešte nenasvedčuje, že 
Kurima už bola osadou, či obcou, skôr svedčí o existencii územia 
alebo majetku tohto pomenovania. Ale i napriek tomu Kurime 
nemožno uprieť, že je jednou z najstarších obcí Šariša.
    Som presvedčený, že o histórii našej obce veľa napovedá aj 
tento kaštieľ, ktorý je jednou z piatich dominánt našej obce a 
zároveň je aj národnou kultúrnou pamiatkou -zatiaľ je 
zrekonštruovaný iba zvonku.
Dlho sme s poslancami obecného zastupiteľstva hľadali cestu na 
jeho záchranu, keďže kaštieľ nebol vo výlučnom vlastníctve obce.
A podarilo sa...obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie polovice
kaštieľa aj objektu a pozemku pri ňom a už nič nestálo v ceste, 
aby sme zháňali finančné prostriedky  a pustili sa do záchrany 
kaštieľa.



Tu chcem vyzdvihnúť a poďakovať nášmu obecnému 
zastupiteľstvu za prijatie rozhodnutí, ktoré neboli ľahké, ale 
ukázali sa ako nevyhnutné.
Rovnako chcem z tohto miesta poďakovať predsedovi nášho 
samosprávneho kraja pánu Milanovi Majerskému a poslancom 
PSK za náš okres, ktorý sa zaslúžili o to, že sme z rozpočtu PSK 
cez viaceré projekty  - samotnú rekonštrukciu, archeologický 
výskum, terénne úpravy, i exteriérovú telocvičňu , dostali podporu
vo výške 100 000 eur.
Celkový rozpočet na tieto práce  bol 210 000 eur.  Celý projekt 
sme následne dofinancovali výhodným úverom.
Vo vstupnej hale kaštieľ máme výstavu s názvom „História kráča s
nami“ o ktorú sa pričinili Mgr. Marián Čurný PhD, Mgr. art. Ján 
Fečo, Miroslav Dzama st. , Bc. Ján Hajduk a Mgr. Margaréta 
Minčáková.

     Blaho každého národa je podmienené  jeho duchovným 
rozvojom, schudobnie práve vtedy, keď nad všetkým vládnu 
peniaze a bulvárna kultúra. Iba osvedčené a  tradičné hodnoty 
vedú k budúcnosti. Na kresťanskej kultúre vyrastal a pretrval náš 
národ, aj naša Kurima. Spoločnosť sa dnes ocitá v úplne nových 
okolnostiach globalizácie a všadeprítomnej krízy, aktuálne aj 
pandémie Covid 19. Kultúra pravdy, dobra, spolupatričnosti a 
tolerancie je ohrozená v našich mestách, obciach aj v našich 
rodinách.
„Rodina je miestom lásky a života, miestom, kde láska rodí život“
Týmto citátom umiestneným na drevenom súsoší rodiny, ktorú o 
chvíľu odhalíme, si budeme pripomínať sv. Jána Pavla II.
Autormi súsošia , ktoré znázorňuje rodinu sú Jaroslav Fabián z 
Kurimy a Bc. Ján Hajduk z Kučína, ktorým ďakujem za ich 
rezbársku prácu. Socha je umiestnená na podstavci, ktorý 
sponzorsky vyhotovila firma G.M.T. projekt Ing. architekta



Slavomíra Gmittera. Súsošie je zastrešené kusom pieskovca v 
tvare zrezaného ihlana, ktorý pochádza z piliera vstupnej brány do
nádvoria kaštieľa.
Chceme, aby toto súsošie bolo pre našich občanov i ďalšie 
generácie žijúce v Kurime  pripomienkou dôležitosti významu 
rodiny v spoločnosti. Sv. Matka Tereza dostala otázku „ Čo 
môžeme urobiť pre svetový mier?“...odpovedala „ Choďte domov 
a milujte svoje rodiny“.

Vážení prítomní.

Hovorí sa, že Boh , ktorý nás stvoril, nám dal všetko, čo 
potrebujeme na to, aby sme žili. To, čo každý z nás má, je 
odrazom jeho prianí a to, čo musíme urobiť, je rozšíriť naše 
vedomie a radovať sa zo všetkého, čo sme dostali. V tom spočíva 
dobrota človeka a byť dobrým človekom znamená nesmierne 
veľa. Iba on dokáže v sebe rozvíjať takú pozitívnu vlastnosť, ako 
je nesebecký, láskavý vzťah k druhému človeku, schopnosť 
myslieť na druhých a  až potom na seba. Schopnosť mať v zornom
poli predovšetkým záujem iných a až potom záujem svoj.
Tieto črty isto charakterizujú aj osoby, ktoré o malú chvíľu 
oceníme za to, čo robili a robia pre svoje okolie práve tam, kde sa 
nachádzajú.

Vážení ocenení, vzácni hostia, milý spoluobčania.

Dovoľte mi zaželať Vám do budúcnosti krásne a užitočné dni 
naplnené spolupatričnosťou, vnútornú silu a stály zmysel pre 
radosť i z malých vecí života.
Prajem Vám veľa zdravia, životnej iskry, lásky, potešenia z 
najbližších, mnoho energie a inšpirácie pri budovaní našej obce 
Kurima  i pri budovaní medziľudských vzťahov v nej.


