Novoročný príhovor 2013
Vážení spoluobčania,

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok
nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas
nastávajúceho roka 2013 chceli uskutočniť, či už v súkromnom alebo
pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho,
čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám
o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom
a nezdarom, ako aj dni dobré veselé radostné a šťastné. A na tom dobrom
je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite
počas nastúpenej cesty prídu.
Aj samotné mesto Spišské Vlachy počas uplynulého roka prekonávalo
prekážky, ale sa aj tešilo z dokončených diel a úspechov. Dúfam,
že vy občania ste prežívali všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce
na zveľaďovaní mesta s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí
pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života v Spišských
Vlachoch. Napriek hektickej dobe v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám
na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom
som presvedčený, že zveľaďovať Spišské Vlachy a zvyšovať úroveň kvality
života v našom meste sa nám spoločnými silami darí.
Rok 2012 sa niesol v znamení ukončenia veľkých investičných stavieb
a rekonštrukcií, o čom svedčí aj nová okružná križovatka, zrekonštruované
námestie, materská škola, nová pošta, či miestne klzisko v Rudoľovej záhrade,
ktoré sa zmenilo na hokejový štadión s mantinelmi svetovej kvality. No nielen
stavebným ruchom žije mesto. Kultúra, šport a duchovná oblasť
sú neoddeliteľnou súčasťou života v meste. Uskutočnilo sa množstvo
kultúrnych a športových podujatí. Rok 2013 sa bude niesť v znamení osláv
770. výročia udelenia mestských výsad, kde počas osláv si pripomenieme
aj 150. výročie založenia DHZ v Spišských Vlachoch, mestská knižnica oslávi
30. a dychovka Vlašanka 20. rokov pôsobenia v našom meste.
Športové podujatia organizované MŠK v priestoroch futbalového ihriska,
napriek nedostatku financií, získavajú lepšiu úroveň a to vďaka vedeniu
futbalového oddielu, ale hlavne vďaka hráčskemu tímu. Členovia hasičského
zboru zorganizovali v meste Spišské Vlachy súťaže hasičského športu,
v ktorom naši hasiči a hasičky vzorne reprezentovali naše mesto. Dobrými
výsledkami sa môžu pochváliť aj miestne kluby, ako Stolnotenisový, Tenisovohokejový, či Motokrosový, ktorý usporiadal v areáli Turliky majstrovstvá

Slovenskej republiky v motokrose mládeže a dospelých. Ďakujem
aj Lyžiarsko-turistickému oddielu MŠK, ktorý sa stará o prevádzku vleku a o
zasnežovanie svahu Zahurou. Práve vďaka ich snahe sa zlepšili podmienky pre
lyžovanie a pre organizovanie lyžiarskych výcvikov detí.
Veľa času by bolo potrebné na vymenovanie všetkého čo sa urobilo. V tento
slávnostný deň Nového roka je však potrebné hľadieť dopredu, na dni,
ktoré sú pred nami a naplánovať to, čo je ešte potrebné urobiť.
Aj v tomto roku - roku 2013- má mesto mnohé plány.
Je potrebné dokončiť rekonštrukciu domu smútku, ako aj naplánovať vzhľad
nového cintorína. Je potrebná rekonštrukcia Klubu dôchodcov, Radnice,
či Požiarnej zbrojnice. Čakáme na výzvu MŽP, kde máme pripravený projekt
kanalizácie a ČOV mesta Spišské Vlachy. Nezabúdame ani na deti a mládež
nášho mesta. Pripravujeme rekonštrukciu budov pri Rudoľovej záhrade,
kde chceme pre naše deti vytvoriť lepšie podmienky na voľno časové aktivity,
aby nepodľahli sile počítačových a hazardných hier. Samozrejme neustále
sa snažíme zlepšovať kvalitu služieb v rekreačnej oblasti Zahura. Dôkazom
toho je aj zrekonštruovaná chata Sabinka, kde sa v spolupráci z mestom konali
rôzne kultúrne akcie ako napríklad, Otvorenie letnej turistickej sezóny spojené
s pripomenutím si 20. výročia obnovenia mestských výsad, nakrúcanie
televíznej relácie Vo štvorici po Slovensku, Zahuracky táborák, Rybárske
preteky mládeže a dospelých, Vikíngska noc, Volejbalové turnaje, Tradičná
zabíjačka a rôzne iné spoločenské podujatia.
Realizácia týchto aktivít a plánov je iste potrebná, ale nie menej ako vyrovnať
si záväzky voči banke, ktoré vznikli na základe potrieb mesta. To si vyžaduje
v dnešnej neistej dobe veľa ľudského úsilia, tolerancie a hlavne pochopenie vás
občanov, lebo rok 2013 bude aj rokom šetrenia.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa poslancom MsZ, zamestnancom MÚ
a všetkým tým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu nášho
mesta, obohateniu jeho kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť
mesta je hlavne v rukách jej občanov.
Do Nového roka 2013 Vám prajem viac krajších dní ako tých horších,
viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia.
Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.
Ľubomír Fifik
primátor mesta

