Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci, Vážené
slávnostné zhromaždenie,
dovoľte mi, aby som v úvode zablahoželal všetkým novozvoleným poslancom, ale aj tým poslancom, ktorí sa rozhodli
pokračovať aj v nastávajúcom volebnom období.
Tiež chcem poďakovať odstupujúcim poslancom za ich korektnú
spoluprácu, ochotu pomôcť a tiež ich čas, ktorí boli ochotní
obetovať pre veci verejné, možno často na úkor ich osobného
života.
Ďalej chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí mi prejavili svoju
dôveru, prišli voliť aj napriek tomu, že ich hlas nemal čo zmeniť.
Som rád, že prišli k volebnej urne a využili svoje právo. Pre mňa
to bolo akýmsi zrkadlom mojej práce, že stále sú tu tí, kvôli
ktorým sa oplatí pokračovať.
Verte viac krát som vnútorne zápasil s myšlienkou, či to
chcem ešte ďalej robiť. Rozhodoval som sa po tretí krát, či do
tejto „služby“, ak to tak môžem nazvať, ísť. Za osem rokov mojej
práce viem presne čo ma čaká, viem čo táto práca obnáša, ale
veľmi som sa mýlil, keď som si myslel, že sa viem nato pripraviť.
Žiaľ toto som sa nenaučil. Pretože prax mi ukázala, že aj na
úspechy a pozitívne veci, ľudia dokážu reagovať negatívne. A to
ma na mojej práci možno najviac trápi.
O to viac som ostal prekvapený, že sa nenašiel ani jeden
občan, ktorý by do tohto „súboja“ so mnou išiel. Ja sám by som
bol spokojný, keby mi občania vo voľbách napísali
„vysvedčenie“, či to už s výsledkom prospel alebo neprospel.
Avšak realita bola taká , že vo voľbách som bol sám, čo môže
evokovať aj to, že obyvatelia obce sú so súčasným vedením
spokojní.
Veľmi som bol prekvapený nezáujmom o post poslanca v
našej obci, a to aj napriek tomu, že účasť obyvateľov obce na
zastupiteľstvách je vysoká v porovnaní s aj s väčšími obcami
v našom okrese. Z toho mi vychádza, že sa ľudia v našej obci
zaujímajú o veci verejné. Dôvod, prečo ako v jedinej obci
zvolenského okresu bolo už po uzavretí kandidátnych listín
začiatkom septembra rozhodnuté mi vychádza len jeden a to ten,
že je jednoduchšie veci kritizovať, ako hľadať riešenia,
rozhodovať a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť.

Som si vedomí, že je množstvo vecí, ktoré sa nepodarilo
zrealizovať. Verte, nie je to z mojej ľahostajnosti. Či chceme,
alebo nie, aj nás malé obce, ovplyvňuje veľká politika. Zapojili
sme sa do viacerých projektov, ale žiaľ v niektorých sme boli
neúspešní, aj napriek tomu, že sme spĺňali všetky kritériá. Ale to
je asi údel malých obcí a veľkej politiky. Ale aj napriek týmto
negatívnym skúsenostiam stále verím, že veci ktoré máme
rozpracované, sa v nastávajúcom volebnom období podarí
dotiahnuť do úspešného konca.
Srdečne chcem ešte raz zablahoželať poslancom k získanému
mandátu a k slávnostnému zloženiu sľubu. Verím, že naša
spolupráca bude profesionálna, korektná, ale zároveň aj
priateľská. Som človek otvorený, ktorý dokáže prijímať názory
iných, podporiť dobrú myšlienku, či prijať dobrú radu.
A na záver mi dovoľte poďakovať všetkým poslancom za
spoluprácu v predchádzajúcom volebnom období, za ich čas a
ochotu pomôcť. Verím, že všetky rozhodnutia, ktoré padli na
úrovni obecného zastupiteľstva boli v prospech obce a našich
spoluobčanov.
Za spoluprácu ešte raz ďakujem.

