Vážené dámy a páni,
Určite sa pamätáte ako pred voľbami k Vám chodili od dverí k dverám študenti a pýtali sa vás
čo chcete vylepšiť vo Vašom okolí a čo Vám vo vašom okolí nevyhovuje. Za najviac dôležité
pre mesto ste považovali čističku a kanalizáciu, cesty a chodníky, križovatku, koryto Žehrice,
Zahuru, verejné toalety a samozrejme poriadok v meste.

V priebehu roka 2007 sme v meste zrealizovali tieto práce:
•
•

•

•

•

•

•
•
•

1. Začiatkom roka začali práce na čistení koryta Žehrice.
2. Po deviatich rokoch sme našli spôsob využitia starého mostíka, ktorý ležal na boku
koryta Žehrice po povodni, ktorá bola v roku 1998. Týmto plechom sme nahradili už z
časti prehnité foršne na jestvujúcich mostíkoch.
3. Určite si pamätáte z minulého obdobia, že každý kto sa uchádzal o post primátora
mal vo svojom volebnom programe vyriešenie mestských toaliet v parku. Mal som to
aj ja. Ako náhle som tento problém začal riešiť narazil som na mnoho oponentúry.
Tieto priestory som dal vyčistiť a prevenčne proti opätovnému znečisťovaniu aj
dočasne oplotiť. Vypracovali sme štúdiu mestského pódia. V súčasnej dobe sa
spracúva projekt, ktorý rieši tento celý park plus križovatku a parkoviska pred MsU a
obchodom Bala. Tento projekt by sa mal realizovať v roku 2008. Financovať ho bude
VÚC z Európskych fondov.
4. Dedičstvo našich predkov - sála v Rudoľovej záhrade. Je veľmi smutné a zarážajúce
akej kritiky sa mi dostalo skrz umiestnenia novej sály. Tá stará bola štyri roky bez
strešnej krytiny a schátrala do takej fázy, že oprava už nebola možná. Mne na tejto
sále, ktorá určite patrí k Sp. Vlachom, veľmi záležalo, tak mi nič iné neostávalo len
postaviť novú presne podľa tej starej.
5. Rekreačná oblasť Zahura: Je našou pýchou a nemali by sme dovoliť, aby táto oblasť
nebola štandardne udržiavaná. Je to miesto oddychu, relaxu a určite je to prostredie,
ktoré nemá široko ďaleko páru. Preto som sa snažil, aby rozkvitala. Opravila sa cesta,
boli pravidelne kosené krajnice, priestranstvá okolo rybníkov a okolo amfiteátra.
Opravili sa prístrešky a rekonštruovala sa chata, kde sa vymenila strešná krytina, okná,
dvere, kúrenie, vodoinštalácia, odpad, podlahy a elektroinštalácia. Interiér tejto chaty
sa zmenil na nepoznanie a bude slúžiť na reprezentačné ale aj iné účely. Boli
rozmiestnené informačné tabule Galmus.
6. V jarných mesiacoch sa prevádzal zber konárov z domácností a parkov, ktoré sa
hneď štiepkovali. Táto štiepka je využívaná ako palivo v budove bývalej škôlky na
ulici SNP.
7. Postavilo sa parkovisko pri materskej škôlke a vyznačil sa červeno-biely prechod
pre chodcov
8. Spravila sa prístupová cesta k novej bytovej výstavbe v lokalite Patria, čo umožní
výstavbu 24 rodinných domov.
9. Starý problem, ktorý nás roky ťažil spojený s únikom vody v Kultúrnom dome sme
museli riešiť tým, že sa spravila nová vodovodná prípojka a prerobili sa toalety, ktoré
budú slúžiť aj ako verejné. Spravila sa revízia premietacích zariadení, namaľovalo sa
premietacie plátno a v lete sa po 13 tich rokoch premietalo. Na sprevádzkovanie kina
potrebujeme ešte nie malú investíciu napr. na zakúpenie novej audiotechniky, sedačiek
a musíme vyriešiť vykurovanie. Kino, či divadlo je miestom oddychu a odreagovania
sa od každodenných problémov. Zároveň je to miestom stretávania sa a kultúry. Pri

•

vchode do KD, do kúta, ktorý bol pravidelne znečisťovaný sme museli dať vysoké
mreže . Tento kút bude využívaný aj ako odkladací priestor na smetnú nádobu.
10. Najväčšou stavbou bola bezpochyby kanalizácia na ulici Jarná. Táto kanalizácia
bola žiadaná vyše 30 rokov. Projekt, ktorý bol podaný aj napriek veľkému úsiliu žiaľ
neprešiel. Veľmi som si želal aby sa tento kanál vybudoval a preto som sa rozhodol
financovať ho z nášho rozpočtu. Na túto kanalizáciu sme použili aj finančné
prostriedky, ktoré sa zachránili a nemusela sa platiť pokuta za porušenie finančnej
disciplíny. Použili sa aj peniaze z predaja domu služieb.

V roku 2007 sa spracovali tieto projektové dokumentácie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1. Rekonštrukcia školy
2. Rekonštrukcia škôlky na ul. SNP pri evanjelickom kostole
3. Rozšírenie cintorína
4. Informačný systém mesta Spišské Vlachy
5. Výmena okien na MsÚ
6. Okružná križovatka
7. Dom dôchodcov ( bývalý detský domov )
8. Mestská chata
9. Územný plán
10. Centrálna kotolňa na vykurovanie MsÚ, KD, požiarnej zbrojnice, radnice školy na
ul. Komenského a škôlky na ul. SNP biomasou.
-Súčasťou tohto projektu je aj odkúpenie Alcupra, kde by sa tieto priestory využili ako
centrálny podnik Biomasa Spiš. Spracovateľom tohto projektu je združenie obcí
Biomasa Spiš.
11.Čistička odpadových vôd a kanalizácia bez účasti PVS.

Mesto Sp. Vlachy vydá začiatkom roka Vlašský spravodaj, ktorý shŕnie prierez prác, ktoré
boli zrealizované v roku 2007, ale aj plány čo mesto pripravuje realizovať v roku 2008.
Vážení občania
Nie vo všetkom sme Vám vedeli pomôcť, ale myslím si, že problémy sú na to, aby sa riešili a
ja sa budem snažiť, aby ich v roku 2008 bolo menej.
Dovoľte mi, aby som sa ešte touto cestou poďakoval všetkým aktívnym poslancom, ktorí
majú podiel na tom, čo sa nám podarilo zrealizovať v roku 2007.
Chcem sa poďakovať miestnym hasičom pod vedením veliteľa p. Cyrila Kapitančíka za nie
ľahkú a nie veľmi príjemnú prácu pri čistení kanálov a záchranu nášho majetku pri hasení
požiarov.
Ďakujem hasičským družstvám pod vedením p. Marty Poradovej a p. Ondreja Poradu,
stolnotenisovému klubu pod vedením p. Antona Gurčíka, mladým futbalistom pod vedením p.
ing. Richarda Pavlíka, mestskému športovému klubu pod vedením p. Michala Labaša,

motokrosovému klubu pod vedením p. Slavomíra Sokolského za vzorné a úspešné
reprezentovanie mesta Spišské Vlachy a prajem im do ďalších športových rokov veľa
úspechov.
Ďakujem aj všetkým členom o.z. Vlašania Vlašanom pod vedením p. Márie Suchej za
kultúrne podujatia, ktoré spríjemnili náš každodenný uponáhľaný život.
Nuž teda - prajem Vám všetkým v tomto novom roku radosť v oku, úsmev v tvári, nech sa
nám spoločne podarí prísť k cieľom, ktoré sme si predsavzali.
Želám Vám šťastný a úspešný Nový rok 2008.
primátor mesta
Ľubomír Fifik

