Vážení občania obce Kurimany.
Dovoľte mi ako novému starostovi poďakovať sa Vám za účasť vo voľbách a zároveň sa
poďakovať za dôveru, ktorú ste mi dali na nasledujúce 4 ročné obdobie. Je to aj prejav
ocenenia doterajšej práce a aktivít, ktorými som chcel prispieť k nášmu krajšiemu životu za
uplynulé volebné obdobie ako poslanec obecného zastupiteľstva. Ďakujem aj tým, ktorí mi
hlas nedali a ubezpečujem ich, že by som bol rád, keby sme aj s nimi a pre nich realizovali
ich predstaví fungovania obce, ktoré budú zveľaďovať obecný majetok a uľahčia život
všetkým vekovým kategóriám obyvateľov našej obce. Ubezpečujem vás, že v úzkej
spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva sa budeme snažiť dôsledne napĺňať
poslanie slova „VEREJNÁ SLUŽBA“ a načúvať a realizovať podľa možnosti vaše potreby
a požiadavky.
Prácu starostu si môžeme prestaviť ako pochopenie a obeta pre veci verejné, pričom prácu
posudzujú a hodnotia občania podľa toho čo je nové a viditeľné v obci, či je to v ich
prospech i keď všetko sa naraz urobiť nedá. Preto je potrebné nájsť správnu cestu
a vyžaduje si to umenie kompromisu, umenie presvedčiť občanov a prijať správne
rozhodnutie, posúdiť vopred dôsledok svojho konania a vedieť niesť aj zodpovednosť.
Pri tejto príležitosti by som chcel s uznaním, úctou a vďakou v mene svojom, ale aj v mene
občanov vysloviť poďakovanie za obetavú prácu, ale aj spoluprácu odchádzajúcej starostke
pani Anne Hricovej a všetkým poslancom obecného zastupiteľstva zvoleným v
predchádzajúcom volebnom období. Môžem vás občanov uistiť , že všetky kroky ktoré
obecné zastupiteľstvo a starostka obce vykonali boli v prospech obce a občanov tejto obce.
Bolo veľa tém kde sme nemali rovnaké zmýšľanie a názor, ale dotiahli sme to do úspešného
konca tak, aby obyvatelia boli spokojný. Osobitne chcem poďakovať tým, ktorí sa už o
priazeň voličov neuchádzali, ale verím, že spolupracovať s novým obecným zastupiteľstvom
neprestanú a aj ďalej budú odovzdávať svoje bohaté skúsenosti získané pri práci pre nás
všetkých.
Novozvoleným poslancom blahoželám k zvoleniu a verím, že v nasledujúcich štyroch rokoch
spoločne urobíme maximum v prospech našich občanov i celej obce. Ľudia nás budú
hodnotiť nie podľa reči, ale podľa skutkov a tých bude potrebné vykonať veľmi veľa. Nie len
pri budovaní obce v jej skrášľovaní, v medziľudských vzťahoch, ale i pri upevňovaní hrdosti
na ňu, na organizačnú prácu, na vlastný prehľad. Nech je srdcovou záležitosťou nás všetkých
s podporou a pomocou našich občanov. Želajme si navzájom zdravie, silu a vytrvalosť,
spokojnosť v našich rodinách, ale hlavne u občanov, našich voličov. Chcem vysloviť
presvedčenie, že v nadchádzajúcom volebnom období nájdeme všetci spoločnú reč, že
budeme vždy vychádzať z reálnych skutočností.
Ďakujem veľmi pekne

