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Úvod do nového volebného obdobia 

 
Milí Trenčania ! 

 
Dostali sme od vás dôveru, aby sme  profesionálne, čestne 

a svedomito napĺňali vaše oprávnené požiadavky pre ďalší 

rozvoj nášho krásneho mesta. Dovoľte, aby som vám za seba, 
ale aj za poslanecký zbor touto cestou poďakoval za túto 

dôveru. 
Keďže je začiatok roka, rád by som vám milí Trenčania 

zaželal veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a pracovných 

úspechov. Pred nami sa otvára nielen nový rok, ale súčasne aj 
nové volebné obdobie a s ním i nová budúcnosť, pre ktorú 

sme sa dobrovoľne rozhodli. Spolu s vami si želám, aby sa 
naše mesto stalo príjemným domovom pre všetkých jeho 

obyvateľov a bránou dokorán, otvorenou pre všetkých 
návštevníkov mesta, ktorí vidia v kráse histórie aj našu 

spoločnú budúcnosť.  

A pripravovať budúcnosť znamená vytvárať prítomnosť. 
To sa nám podarí vtedy, keď vytvoríme tím, v ktorom každý 

bude mať svoje miesto.  Primátor, poslanci, pracovníci 
mestského úradu, odborná verejnosť a každý, kto sa chce 

podieľať na budovaní a skrášľovaní nášho mesta. Máme smelé 

ciele. Verím, že to spolu zvládneme a že naše mesto nám  toho 
bude zrkadlom a dobrým vysvedčením. 

Mnohí hovoria, že niektoré naše ciele sú odvážne, 
realizovateľné nie za jedno, ale za dve, tri, možno i viac 

volebných období (napríklad obchvat, most...). Súhlasím !  To 

však neznamená, že nemáme začať robiť. Keď chcel Napoleon 
Bonaparte posilniť bojaschopnosť svojej armády rozhodol, že 

ju nechá pochodovať v letnej horúčave. Slnko pálilo tak silno, 
že navrhol, aby sa hlavné cesty vysádzali stromoradím, ktoré 

by ju tienilo. Jeden z ministrov však úžasnuto odpovedal :  
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„Ale vaša cisárska milosť, to potrvá tak 30 rokov než vyras-        

tie !“  „Tak potom sa nesmie váhať ani chvíľu“, odpovedal 

Napoleon. 
Nuž, milí Trenčania, teraz už len prosím ako kedysi 

Šalamún o Ducha múdrosti, aby sme pri plnení sľubov 
nesklamali a vždy kráčali po priamych cestách. 

(Prejav primátora mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku na 

ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva mesta Trenčín dňa             
3. januára 2003) 


