
Milí Vlašania!  

Začali sa prvé dni nového roka. V tomto období zvykneme hodnotiť a 

bilancovať rok predchádzajúci. Hľadáme odpovede na otázky, ako sa nám 

podarilo naplniť naše ciele a predsavzatia.  

Vnútornú spokojnosť či predstavy konfrontujeme s realitou, ktorá bola v roku 

2020 mimoriadne neúprosná. Ocitli sme sa vo svete, ktorý ovládol koronavírus 

vo všetkých sférach nášho života. 

Pocítili sme svoje zdravotné limity. Mnohí sme stratili svojich najbližších. 

Ďalší z nás sa ocitli na hranici prežitia z dôvodu straty zamestnania, či možnosti 

podnikať. Obmedzili sa naše osobné slobody, stratili sme možnosti športového 

či kultúrneho vyžitia a hlavne sme prišli o naše sociálne kontakty, ktoré sme 

museli minimalizovať, aby sme predišli šíreniu pandémie. 

 Veľmi pekne ďakujem všetkým lekárom, sestrám, sanitárom, 

záchranárom a ostatnému personálu, ktorí počas celého roka 2020 si 

vykonávali svoje poslanie niekedy až nad rámec svojich síl. Želám im s 

pribúdajúcimi dňami čoraz menej pacientov, viac oddychu a zaslúženého 

voľna, ktoré si nemohli dopriať ani počas vianočných a novoročných 

sviatkov. 

 Veľmi pekne ďakujem poslancom mestského zastupiteľstva, 

zamestnancom mestského úradu, ktorí si vykonávali svoju prácu 

a poslanie tak, že som na nich hrdý a pevne verím, že aj rok 2021 bude 

o vzájomnej spolupráci, ochote a pomoci v prospech nás všetkých, pre 

lepší život a podmienky v našom  mestečku, meste Spišské Vlachy. 

Vážení spoluobčania! S novým rokom prichádza nová nádej, že sa nám podarí 

eliminovať tento nákazlivý vírus a náš život sa vráti do normálu. 

 Overili sme si, že niet väčšieho daru pre človeka ako je zdravie, kde spolu s 

ním prichádza aj šťastný život. Ukázalo sa, že nie bohatstvo, majetky a konto v 

banke určujú naše šťastie, ale je to predovšetkým ľudská spolupatričnosť a 

pomoc blížneho. Chráňme si zdravie, prírodu okolo nás, pomáhajme iným 

ľuďom, lebo nikdy nevieme, kedy tú pomoc budeme potrebovať my sami. Rok 

2020 nech je pre nás ponaučením a mementom, že stačí málo a celý náš život sa 

prevráti naruby. Preto si vážme jeden druhého, tešme sa z maličkostí a zo 

stretnutia s človekom. 

Verím, že čas spoločného stretávania sa v kultúrnom dome, na námestí, 

v Rudoľovej záhrade, alebo Zahuru sa postupne vrátia do normálu, že nikdy náš 

národ nezabudne na naše tradície. Verím, že naši športovci potešia svojich 

fanúšikov zasa pred plnými tribúnami a som presvedčený, že spoločenský život 

v Spišských Vlachoch bude opäť prekvitať tak ako predtým.  

 Želám Vám všetkým omnoho lepší rok ako bol ten minulý. V prvom rade 

pevné zdravie, pohodu v rodinách, úspech na pracoviskách a hlavne  

radosť z každého prežitého dňa. 

  

Váš primátor Ľubomír Fifik 



 


