Još do prije nekoliko dana sigurno ne bih govorio ovako kao što ću
danas. Potaknut elementarnom prirodnom nepogodom koja je naš
Grad pogodila, a svi znate kakvu je štetu iza sebe ostavila. U svemu
tome lošem ima dobrih pouka kojih se trebamo prisjetiti i koje
trebamo izvući i primijeniti ih na svakodnevni život. Nevjerojatno je
kako se čovjek osjeća malen, skrušen i bespomoćan kada priroda
pokaže ovakvo svoje lice, a čovjek to nije u stanju spriječiti niti na to
utjecati. Tada se vrlo brzo zaboravlja na novac, na osjećaj moći, a
pogotovo na neke nesuglasice, konfrontacije i slične situacije. Tada
postaje bitan ljudski život i prestaju vrijediti ideološke, stranačke,
vjerske ili bilo kakve druge podjele.
Tada u zaštitu svega najvrjednijega što imamo stupamo svi zajedno i
upravo tada pokazujemo najveću snagu i sposobnost. Pitanje je zašto
to ne činimo uvijek i zašto ponekad krive vrijednosti zamjenjuju one
prave. Ovo je u povijesti Jastrebarskog vjerojatno najjači vjetar koji
nam je odnio brojna stabla, znakove, dijelove krovišta, žljebove,
crijep... ali ja želim vjerovati da nam je donio toliko potreban osjećaj
zajedništva, razumijevanja i solidarnosti jednih prema drugima, jer
stabla ćemo zasaditi, znakove ponovno postaviti i novim crijepom
krovište natkriti, a ono što je najvažnije jest da nitko nije stradao i da
ćemo iz svega toga izaći još puno jači i odlučniji.
Kao što smo vidjeli, unatoč ne baš najsjajnijoj ekonomskoj situaciji, u
kojoj se iz brojnih razloga Hrvatska nalazi uspjeli smo stvoriti brojne
nove vrijednosti u Jastrebarskom od onih velikih kapitalnih projekata

do onih manjih, ali svaki od njih kakav god bio za našu budućnost i
svakog našeg stanovnika znači jako puno.
Iako će iduća godina biti još teža od ove, kada ćemo morati posegnuti
za nekim bolnijim rezovima i odlukama na koje svi moramo biti
spremni, ja unatoč tome najavljujem svima Vama i svim svojim
sugrađanima kako ćemo i u toj situaciji ići s još većim projektima, dati
još snažniji ritam planiranim razvojnim mjerama i tako se još više
približiti našem cilju, a to je Jastrebarsko-grad ulaganja i investicija,
Jastrebarsko turistički kontinentalni biser, Jastrebarsko - Grad u
kojemu se dobro živi. To kao i obično neće biti lako, ali hrabre i
odvažne prati sreća, a mi koji vodimo Grad nismo dobili povjerenje
naših sugrađana da kukamo i žalujemo nad situacijom već da se s
njom uhvatimo u koštac i iz toga izađemo kao pobjednici.
Danas ćemo dodijeliti nagrade grada, plakete i nagradu za životno
djelo ljudima koji godinama žive za ovaj grad i na njih sam posebno
ponosan. Čast mi je danas ugostiti gradonačelnika grada Hvara s
kojim ću sa zadovoljstvom pred svima Vama potpisati sporazum o
prijateljstvu i suradnji kao što sam to učinio prije godinu dana s
gradonačelnikom grada Senja, koji je i danas s nama.
Tamo gdje plešivička vinova loza miluje maslinovu granu, tamo gdje
ponosni jastreb leti uz sinjeg galeba, tamo je svijet u kojem svi želimo
živjeti i raditi.
Pozivam Vas zato na razumijevanje i zajedništvo u vremenu ispred
nas, vjerujući da će u budućnosti jaskanskim krajem puhati samo
dobri vjetrovi, vjetrovi zajedništva, ljubavi, poštenja i dostojanstva.

Sretan Vam dan grada Jastrebarskog!

