Vážení spoluobčania, milí Michalovčania!
15. novembra sme už tretíkrát v tomto roku išli k volebným urnám, aby sme po
prezidentovi republiky, po poslancoch v európskom parlamente, rozhodli aj o tom, kto
bude naše mesto riadiť z pozície primátora i z pozícií mestských poslancov.
Veľmi ma teší, že tak ako v prvých dvoch prípadoch aj teraz, voľby v Michalovciach prebehli
bez rušivých momentov, prebehli v súlade so zákonom a my sme si slobodne a demokraticky
vybrali tých svojich zástupcov, ktorým najviac dôverujeme a od ktorých očakávame, že naše
mesto povedú k jeho ďalšiemu rozvoju. Za toto patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí voľby
organizačne zabezpečovali, ale aj všetkým tým, ktorí prišli k volebným urnám a odovzdali
svoj hlas ktorémukoľvek z kandidátov na posty primátora mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva.
Pre mňa osobne je veľkým vyznamenaním skutočnosť, že som už po tretíkrát presvedčil
najväčší počet z vás, voličov, a že opätovne budem môcť viesť Michalovce ako ich primátor.
Všetkým vám, ktorí ste mi prejavili dôveru, úprimne ďakujem. Vnímam to ako ocenenie
nielen mojej doterajšej práce, ale aj ako ocenenie práce celého tímu mojich
spolupracovníkov tak z radov doterajších poslancov ako aj z radov zamestnancov Mesta
Michalovce na všetkých jeho úrovniach.
Za nás všetkých chcem už teraz prisľúbiť, že tak ako doposiaľ sa budeme aj naďalej zo
všetkých síl usilovať o to, aby sme vašu dôveru nesklamali, aby sme z Michaloviec vytvárali
moderné mesto, kde sa príjemne žije všetkým jeho obyvateľom.
Toho, čo je pre to ešte potrebné urobiť, je veľmi veľa a naše, najmä finančné možnosti, sú
limitované. Verím však, že aj vďaka podpore vás všetkých i vďaka vašej trpezlivosti sa nám
mnohé z toho, čo urobiť treba, podarí zrealizovať čím skôr.
Pre každého primátora je veľmi dôležité, aký poslanecký zbor v meste je, či tento
zastupiteľský orgán je s ním, alebo stojí proti nemu. V posledných obdobiach sme v tomto
smere v Michalovciach pracovali v súzvuku a aj preto sme sa, na rozdiel od mnohých iných
miest, mohli na všetkých zasadnutiach mestského zastupiteľstva venovať nie všakovakým
hádkam ale rozvojovým aktivitám, čo z Michaloviec urobilo najdynamickejšie sa rozvíjajúce
mesto v regióne.
Je možné predpokladať, že vďaka vášmu rozhodnutiu zveriť mandát až dvadsiatim
doterajším poslancom aj na ďalšie štvorročné obdobie, budeme v tradícii výbornej
spolupráce pokračovať. Verím, že to nášmu mestu môže aj teraz len pomôcť. Ja sa na túto
spoluprácu so všetkými tak starými ako aj novozvolenými poslancami úprimne teším.
Volebné obdobie, ktoré o niekoľko dní začne, bude pre naše mesto znovu obdobím mnohých
výziev, obdobím, v ktorom nás čaká veľa práce. Ani výziev, ani práce sa nebojíme. My všetci,
ktorí sme získali vašu dôveru, urobíme všetko pre to, aby sme sa pred vás aj po štyroch
rokoch mohli postaviť bez obáv, aby sme mohli povedať, že sme urobili všetko, čo bolo v
našich silách pre ďalší rozvoj Michaloviec.
Verím, že nám aj teraz pomôžete svojimi námetmi a postrehmi, dobre mienenou kritikou i
istou dávkou trpezlivosti, pretože aj toto všetko nám v práci pomáha. My všetci vám za to
vopred ďakujeme veriac, že sa nám mnohé ciele spoločným úsilím podarí realizovať.
Viliam Zahorčák
primátor mesta

