
Novoročný príhovor 2009 
Vážení spoluobčania, 
 
1. januárom vstupujeme do eurozóny a i po tejto stránke sa stávame súčasťou veľkej Európy. 
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 2009 
chceli uskutočniť. V súkromnom i 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 započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.  
Aj samotné mesto Spišské Vlachy počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale sa aj 
tešila 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 2008 sa niesol v znamení príprav veľkých investičných stavieb a rekonštrukcií o čom 
svedčí nový Územný plán. No nielen stavebným ruchom žije mesto. Kultúra, šport a 
duchovná oblasť sú neoddeliteľnou súčasťou života v meste. Uskutočnilo sa množstvo 
kultúrnych a športových podujatí. Mesto oslávilo 765. výročie udelenia mestských výsad, kde 
počas osláv na slávnostnom zastupiteľstve boli ocenený ľudová hudba GREGOVCI za ich 25. 
ročné pôsobenie a reprezentovanie mesta Spišské Vlachy, mestský hasiči oslávili 145. rokov 
od ich založenia, mestská knižnica oslávila 25. a dychovka Vlašan 15. rokov pôsobenia. 
Vydala sa kniha o meste Spišské Vlachy autora Milana Straku, ktorá bude slúžiť nielen tým 
neskôr narodeným, ale aj všetkým tým, ktorí sa v Spišských Vlachoch narodili, žijú alebo 
cítia vzťah k tomuto mestu, hoci z rôznych dôvodov zmenili miesto bydliska. 
Športové podujatia organizované MŠK v priestoroch futbalového ihriska získali lepšiu úroveň 
aj vďaka novému vedeniu futbalového odielu, ale aj vďaka novému hráčskemu tímu. 
Členovia hasičského zboru zorganizovali u nás súťaže hasičského športu v ktorom naši hasiči 
žali úspechy. 
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 
všetko, čo je ešte potrebné urobiť. 
Aj v tomto roku - roku 2009- má mesto mnohé plány.  
Je potrebná rekonštrukcia domu smútku, ako aj rozšírenie cintorína a výstavba nového 
oplotenia. Nezabúdame ani na mladých spoluobčanov. Pripravujeme výstavbu viacúčelového 
ihriska v Rudoľovej záhrade a samozrejme neustále sa snažíme zlepšovať kvalitu služieb 
rekreačno- lyžiarskeho strediska Zahuru. 
Čakáme na výzvy na projekty zo zdrojov EU. Máme pripravené projekty na rekonštrukciu ZŠ 



a MŠ, pripravujeme revitalizáciu námestia, chodníkov, ulíc, verejného osvetlenia, križovatky, 
kanalizácie či výstavbu ČOV. 
Realizácia týchto plánov je iste potrebná. No vyžaduje si okrem ľudského úsilia a techniky aj 
financie. Mesto v roku 2008 získalo finančné prostriedky z úradu vlády vo výške 1 mil Sk, 
ktoré sa použili na opravu cesty na ulici Kukučínova. 
Mnohé v našom meste je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa 
úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie. 
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, 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 2009 Vám občanom 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. 
 
A na záver mi dovoľte krátky vinš:  
Rieknime slová dnes, čo dávno sme neriekli. 
A zobrať skúsme späť tie, čo nám utiekli. 
Nech slza šťastia ligoce sa v oku, 
Tak žime každý deň v Novom roku. 
Všetko krásne v novom roku, 
dobrých ľudí popri boku. 
Veľa šťastia, veľa zdravia, 
nech sa všetky vaše plány zdaria. 
Šťastný celý rok 2009 


