Rok 1992

Úvod_________________________________________________
Rok základov slovenskej štátnosti
	Rok 1992 zo spoločenského hľadiska je veľmi významným rokom. V jeho druhej polovici sa kladú základy slovenskej štátnosti: v júli Slovenská národná rada vyhlásila zvrchovanosť Slovenskej republiky a v septembri schválila jej ústavu. Na začiatku mesiaca júna sa uskutočnili "parlamentné voľby" - voľby do obidvoch snemovní Federálneho zhromaždenia a do Slovenskej národnej rady. V domácich lipianskych podmienkach sa rozbiehala činnosť samosprávy, miestnej a špecializovanej štátnej správy.

Politický a verejný život____________________________________
Parlamentné voľby
	Parlamentné voľby, pochopiteľne po predvolebnej kampani a náležitej príprave i v Lipanoch sa uskutočnili v dňoch 5. a 6. júna. Riadili ich okrskové volebné komisie v troch volebných obvodoch - okrskoch:
- okrsok č. 1 - klubovňa gymnázia s ulicami: kpt. Nálepku, Sabinovská, Komenského, Dubovická roveň, Tehelná, Štúrova, Jarková, Mojzesova, Záhradná, Mlynská, Za kúpaliskom;
- okrsok č. 2 - zasadačka obvodného úradu: Námestie sv. Martina, Krivianska, Železničná ulica a ulica Za traťou;
- okrsok č. 3 - základná umelecká škola: ulice: Hviezdoslavova, Pod Kopaninou, Kukučínova, Sama Chalupku, Tajovského, Ovocinárska, Kollárova, Odbojárska, poľná, Kuzmanyho, Janka Kráľa a Jánošíkova.
	Volieb na území Slovenskej republiky sa zúčastnilo 38 politických strán a hnutí, z ktorých označené znakom x získali hlasy  aj v Lipanoch, a to je väčšina kandidujúcich strán a hnutí.
	Do zoznamu voličov vo všetkých troch okrskoch Lipian bolo zapísaných 3 362 osôb.
	Najvyššie počty hlasov lipianski voliči odovzdali týmto politickým stranám, hnutiam alebo volebným zoskupeniam:
Názov strany - hnutia						Počet hlasov pre 
						  SĽ FZ	SN FZ		SNR
HZDS - č.   7	      				  1 049		1 137	            978
SDĽ   -  č.   8					     463		   415		644
KDH  -  č. 25					     408	   559		419
SDSS -  č. 34					     186		   139		142
SNS    - č. 37					     107		   104		  93
ODÚ   - č. 26					     106		   105		109
SPI      - č.   9					     101		     70		  78
	Jedna sa o tieto strany a hnutia:
Hnutie za demokratické Slovensko, Strana demokratickej ľavice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sociálnodemokratická strana na Slovensku, Slovenská národná strana, Občianska demokratická únia, Strana práce a istoty:
	Ďalšie subjekty, tak ako ich uvádzame, získali nižší počet ako 100 hlasov (počet hlasov sa pohybuje od 96 do 1 hlasu): Spolužitie, x demokrati 92 za spoločný štát, x Demokratická strana, x Hnutie za oslobodenie Slovenska, Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky, X Hnutie za samosprávu demokraciu - Spoločnosť pre Moravu a Sliezko, x Hnutie za slobodu prejavu, x Hnutie za sociálnu starostlivosť, Klub angažovaných nestraníkov, x Komunistická strana Slovenska 91, x Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, x Maďarská ľudová strana, x Maďarská občianska strana, x Národní liberáli, x Nezávislá  iniciatíva, x Občianska demokratická strana,  Roľnícka strana Slovenska, x Rómska občianska iniciatíva v Česko-Slovensku, x Slovenská ľudová strana, Slovenská národná jednota, x Slovenská republikánska únia, x Slovenské kresťanskodemokratické hnutie, Slovenské národnodemokratické hnutie, Sociálno-kresťanská únia Slovenska, Strana národnej prosperity, x Strana slobody - Strana národného zjednotenia, Strana sociálnej demokracie Rómov na Slovensku, x Strana zelených, x Strana zelených na Slovensku, x Združenie pre republiku - Republikánska strana Česko - Slovenska, x Zväz komunistov Slovenska.
	Na základe preferenčného hlasovania poslancov Snemovne národov Federálneho zhromaždenia za Kresťanskodemokratické hnutie sa stal aj občan Lipian - MUDr. Milan Gaľa, stomatológ. Na prvom zasadaní Federálneho zhromaždenia bol zvolený za člena výboru pre životné prostredie Snemovne národov Federálneho zhromaždenia.
Slovenská štátnosť
	Významnými udalosťami roka, ktoré budú mať ďalekosiahly dosah na rozvoj Slovenska, boli dve:
1. vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky,
2. schválenie Ústavy Slovenskej republiky.
	Obidve udalosti dokumentujú dlhoročnú túžbu Slovákov po samostatnosti a kladú prvé pevné základy slovenskej štátnosti. Vytvárajú tiež predpoklady pre rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky na dva suverénne samostatné štátne celky: Českú republiku a Slovenskú republiku. Čas sa v tomto zmysle napĺňal konkrétnymi činmi, preto dňom pokojného rozdelenia sa stal 31. december 1992. Rozdelenie federatívnej republiky a vyhlásenie samostatnej Slovenskej republiky, boli spojené s množstvom slávnostných podujatí na celom území Slovenska na prelome rokov 1992 a 1993. Občania Lipian privítali Slovenskú republiku ako suverénny samostatný štát zhromaždením na Námestí sv. Martina a ohňostrojom. Silvestrovská a novoročná noc mala neobyčajnú atmosféru. Súčasníci na ňu tak skoro nezabudnú. 
	Patrí sa však, aby sme sa kronikárskym záznamom pristavili konkrétnejšie pri obidvoch základných dokumentoch slovenskej štátnosti.
Zvrchovanosť
Suverenitu Slovenskej republiky vyhlásila Slovenská národná rada dňa 17. júla 1992 v Bratislave touto Deklaráciou Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky: 
	"My, demokratický zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo. V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov o sebaurčenie. Uznávajúc právo národov na sebaurčenie vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta".
	Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho národa.
Ústava
	Onedlho - presne 1. septembra 1992 - Slovenská národná rada (ďalej už Národná rada Slovenskej republiky - NR SR) sa v Bratislave uzniesla na Ústave Slovenskej republiky. Jej obsah vystihuje preambula - úvodná časť, preto ju tu citujeme doslovne: 
"MY, národ slovenský,
pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročne skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,
v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy,
vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,
spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky,
v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,
usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,
teda my, občania Slovenskej republiky. 
uznášame sa
prostredníctvom svojich zástupcov
na tejto ústave :..."
	Po slávnostnom vyhlásení na Bratislavskom hrade Ústavu Slovenskej republiky podpísali vtedajší najvyšší ústavní činitelia republiky: predseda NR SR Ivan Gašparovič a predseda vlády Vladimír Mečiar. 
	Ústava má 9 hláv a 156 článkov.
Štátne symboly
	Súčasťou Ústavy Slovenskej republiky sú aj ustanovenia o štyroch štátnych symboloch:
- štátny znak: na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný dvojkríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia;
- štátna vlajka: tri pozdĺžne pruhy - biely, modrý a červený; na prednej polovici listu štátnej vlajky Slovenskej republiky je štátny znak Slovenskej republiky;
- štátna pečať: štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený názov Slovenská republika;
- štátna hymna: prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska.

Hospodárske pomery______________________________________
	Ak sme v predchádzajúcej časti kronikárskych záznamov písali o kladení základov slovenskej štátnosti, časť o hospodárskych pomeroch začneme tým, ako sa prehlbuje činnosť samosprávy mesta v druhom roku jej jestvovania.
Rozpočet mesta
	O výsledkoch jej činnosti veľa napovie taká skúsenosť a skutočnosť, ako je hospodárenie s rozpočtom:
	Najstručnejšia informácia hovorí, že finančný plán a rozpočet mesta na rok 1992 v príjmovej časti bol splnený na 96,6 % a vo výdajovej časti na 93,7 %, čo vo finančných čiastkach predstavuje 49 miliónov 162 tisíc rozpočtových príjmov a 47 miliónov 503 tisíc skutočne dosiahnutých príjmov. Plnenie príjmov nad 100 % (niekde až veľmi výrazné) bolo dosiahnuté v týchto položkách:
1 250, 0 % správne poplatky,
   452,0 % predaj pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu,
   385,0 % poplatky za užívanie verejného priestranstva,
   156,6 % knižnica,
   140,0 % poplatok za psa,
   130,0 % pokuty,
   124,0 % klubové zariadenia,
   120,7 % kino,
   104,5 % daň domová;
	Naopak veľmi nízke plnenie príjmov sa zaznamenáva v lokalizačnom poplatku od organizácií v meste: rozpočet (v tisícoch Kčs) 2 300, skutočnosť 1 141, plnenie na 49,6 %. Za mienku stojí, že niektoré organizácie sídliace v meste ku koncu roka 1992 dlhujú mestu značné čiastky, napríklad:
 		Štátny majetok				850 tis. Kčs,
		Autodružstvo				355 tis. Kčs,
		Kovozávod					219 tis. Kčs,
		Poľnonákup					140 tis. Kčs,
		Jednota, spotrebné družstvo		  61 tis. Kčs,   
		Imova					  	  28 tis. Kčs,
		Obzor, invalidné družstvo		  	  21 tis. Kčs.
	Príčinu týchto dlhov treba hľadať v nesolventnosti organizácií.
	Rozpočtové výdavky vo finančnej čiastke predstavovali 48 miliónov 717 tisíc Kčs, skutočne realizované 45 miliónov 651 tisíc Kčs. Najväčší objem rozpočtu výdavkov - až 85,2 % - bol plánovaný na stavebné akcie v meste, komplexnú bytovú výstavbu a verejnoprospešné práce.
	Prekročené boli výdavky najmä v týchto položkách:
			223,0 % nástupište ČSAD,
			144,8 % knižnica,
			143,3 % mimoriadna sociálna výpomoc,
			130,3 % rekonštrukcia teplovodného kanála,
			124,2 % inžinierske siete v lokalite Všivavec,
			122,4 % údržba miestnych komunikácií,
			119,2 % obradná sieň,
			110,0 % obchodná činnosť - tržnica,
			103,3 % teplovodná prípojka,
			102,3 % rekonštrukcia kotolne.
Nízke výdavky (pod 50 % plánovaných) sú v týchto položkách: 
			44,0 % ostatná činnosť kultúry,
			39,3 % regulačná stanica,
			24,8 % náhradná rekultivácia,
			18,5 % úprava potoka, odvodnenie časti Gľace.
	Ku koncu roka stav finančných prostriedkov na účtoch bol nasledovný:
- bežný účet						1 852 tis. Kčs
- fond rozvoja a rezerv				     53 tis. Kčs
- fond cestovného ruchu				    658 tis. Kčs
- fond združených prostriedkov			    142 tis. Kčs
- účet zvláštnych prostriedkov - charitný dom	      24 tis. Kčs
- fond kultúrnych a sociálnych potrieb		      27 tis. Kčs

Výstavba_______________________________________________
	Vo výstavbe mesta prioritu mali najmä tri stavby:
1. plynofikácia (pokračovanie),
2. rekonštrukcia kotolne Centrum (pripravovaná ešte v minulom roku),
3. základná škola (pokračovanie).	
	Akcia "plynofikácia mesta" zaznamenala zavedenie zemného plynu do ďalších ulíc blízko centra mesta (Kollárova, Záhradná, rozšírenie strednotlakového rozvodu plynu na Námestí sv. Martina), ale aj do sústredenej individuálnej bytovej výstavby "Hija" (ulice: Odbojárska, Janka Kráľa, Jánošíkova, Hviezdoslavova), výstavbu ďalšej regulačnej stanice na Poľnej ulici spojenú s vysokotlakovými a strednotlakovými plynovodmi cez chotárnu časť "Šejba" od regulačnej stanice 1 na Štúrovej ulici. Táto akcia predstavovala náklad 4 903 087,- Kčs.
	Rekonštrukcia kotolne Centrum I bola pre mesto veľkým prínosom. Znamenala totiž zrušenie dvoch kotolní na uhlie v strede mesta a tým aj odstránenie hlavného zdroja znečisťovania ovzdušia. Preto na ňu prispel Štátny fond životného prostredia SR čiastkou 2,3 mil. Kčs. Stavba, vrátane časti merania a regulácie si vyžiadala náklad 6 097 069 Kčs.
	Spomenúť treba ešte skutočnosť, že na akciu "plynofikácia mesta" poskytol čiastku 3 mil. Kčs aj Slovenský plynárenský podnik Bratislava.
	Nadväzne na rekonštrukciu kotolne prebiehala aj I. etapa rekonštrukcie teplovodného kanála od kotolne K 2: prepojenie kotolní K 1 a K 2 a rekonštrukcia teplovodného kanála od kotolne K 2 na prepojenie na Námestie sv. Martina v súhrnom náklade 2 538 207 Kčs.
	Na stavbe základnej školy boli vykonané stavebné práce v celkovej hodnote 23 280 581 Kčs (rozdielne podľa stavu rozostavanosti jednotlivých objektov). 
	Ďalšie stavby aspoň náznakom:
- inžinierske siete k individuálnej bytovej výstavby "Všivavec",
- údržba miestnych komunikácií,
- oplotenie starého cintorína,
- začiatok rekonštrukcie najviac poškodených častí Kamenického potoka.

Podnikanie_____________________________________________
	V tomto roku sa rozvíjalo i podnikanie, ktoré patrí do kompetencie komisie mestského úradu pre správu majetku. Komisia odporúčala primátorovi mesta prenajať nebytové priestory pre tieto účely a činnosti: predajne potravín, rozličného tovaru, nábytku, textilu, kníh, pre výrobu a predaj skla, opravy elektrospotrebičov, pre expozitúry Všeobecnej úverovej banky a Kooperatívy, akciovej spoločnosti (poisťovne), pre denný bar. Pozemky boli prenajaté napríklad pre predaj kvetov, novinovú službu, občerstvenie, podnikanie, staveništné zariadenie a sad.

Preloženie cesty_________________________________________
	Vážnym problémom mesta, ktorý sa rieši už viac rokov, je cesta I. triedy 1/68 a jej prieťah mestom v smere Stará Ľubovňa - Prešov. V súčasnosti je jedným z najvážnejších negatívnych faktorov nepriaznivo ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia v meste. Okrem znečistenia ovzdušia a značného hlukového zaťaženia obytných plôch nad prípustné hodnoty, je na trase cesty aj množstvo dopravných závad technického charakteru. Keďže cesta prechádza husto zastavaným územím, nie je možné uspokojivo vyriešiť zásady na jestvujúcej trase ani pri značných nákladoch, pričom intenzita dopravného zaťaženia cesty má každoročne stúpajúci trend. Navrhuje sa preto jej novú trasu riešiť preložením, čo vedie k dvom alternatívnym riešeniam:
1. preloženie po východnom okraji,
2. preloženie do spoločného koridoru so železničnou traťou a po západnom okraji zastavaného územia mesta.
	Obidve riešenia (spracované v troch variantoch) prinášajú so sebou väčšinu negatíva až riziká, preto bude zaujímavé v ďalších rokoch kronikárskym záznamom sledovať vývoj riešenia problému.
	Poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí v ňom rokovali na XX. svojom zasadaní sa hlasovaním priklonili k druhému variantu. 

Sociálne pomery_________________________________________
	Transformácia ekonomiky, ale aj spoločnosti, prináša so sebou nový fenomén - nezamestnanosť, od ktorého sa odvíjajú ďalšie sociálne javy aj v Lipanoch. Všimneme si predovšetkým základný problém a potom pôsobnosť mestského úradu vo vyplácaní sociálnych dávok.
Nezamestnanosť
	Nezamestnanosť obyvateľstva Lipian, ktorú sme sledovali od začiatku roka do konca augusta, predstavovala 389 občanov - 15,3 % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva (z toho počtu 194 žien, 195 mužov, medzi nimi sú aj občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, rómski občania, absolventi vysokých, stredných škôl, učilíšť bez maturity, ale aj občania bez vzdelania). 165 občanov bolo v uvedenom období odkázaných na sociálny príspevok. Pracovných príležitostí v Lipanoch a okolí je však málo, no aj o tento nízky počet pracovných miest bol minimálny záujem. Ku koncu sledovaného obdobia situácia vo vývoji nezamestnanosti sa javila ako stabilizovaná, v ďalšom období sa predpokladal len veľmi mierny nárast, preto Obvodný úrad práce v Sabinove, pracovisko Lipany, venoval viac pozornosti dlhšie evidovaným uchádzačom o zamestnanie.
Sociálne dávky
	Riešením sociálnych problémov občanov mesta ako pomocný orgán primátora mesta sa zaoberá sociálna komisia. Výkonnú činnosť realizuje príslušný referát mestského úradu. Ten sa v priebehu roka zaoberal 44 žiadosťami dôchodcov a 122 žiadosťami rodín, 42 žiadostí bolo odstúpených obvodnému úradu.
	Zo žiadostí podaných dôchodcami bolo kladne vybavených 38 v súhrnnej čiastke 39 600 Kčs. 64 kladne vybavených žiadostí rodín predstavovalo hodnotu 87 500 Kčs. Na dávku sociálnej starostlivosti formou spoločného stravovania  (využívalo ju len 12 dôchodcov) mestský úrad prispel čiastkou 21 519,70 Kčs a klubu dôchodcov vypomohol pri organizovaní dvoch tematických výletov sumou 5 065,30 Kčs.

Zdravotníctvo, defibrilátor__________________________________
	Na tomto mieste kroniky venujeme pozornosť aj jednej zdravotníckej aktivite závodného lekára v Odeve Lipany MUDr. Daniela Lukáča, nášho rodáka. Ten sa obrátil na starostov obcí okolia Lipian s návrhom združiť finančné prostriedky na zakúpenie veľmi dôležitého (zatiaľ v zdravotníckom zariadení chýbajúceho) prístroja na obnovenie funkcií a činnosti srdca pomocou elektrického impulzu - defibrilátora.
	Moderný prístroj má v sebe zabudovanú samostatnú diagnostickú jednotku, ktorou je malý počítač s bohatým programovým vybavením. Ten prostredníctvom elektród priložených na oblasť srdca zhodnotí činnosť srdca, ukáže to na obrazovke, zároveň urobí zápis EKG a na obrazovke vypíše, či je nutné použiť elektrický výboj a v akej sile. 
	Odozva mestského zastupiteľstva na tento veľmi užitočný návrh bola priaznivá. Odsúhlasilo združenie finančných prostriedkov vo výške 74 439 Kčs (13,50 Kčs na každého obyvateľa mesta na základe sčítania ľudu) na zakúpenie defibrilátora MARQUETTE. séria 900. Čiastkou 50 tisíc korún na tento účel prispela Slovenská poisťovňa Prešov, akciová spoločnosť.

Obyvateľstvo____________________________________________
Matrika, pohyb obyvateľstva
	Údaje o obyvateľstve spravidla predstavujeme štatistickými číslami z matriky a z evidencie obyvateľstva. Urobíme tak aj v tomto roku:
- počet došlých oznámení o narodení:				101
- počet došlých oznámení o úmrtí:				  32
- počet prisťahovaných obyvateľov:				119
- počet odsťahovaných obyvateľov:				  95
Staré lipianské priezviská
	Už veľakrát spomínaný dôverný znalec  histórie a pomerov Lipian Alexander Miko si pri listovaní v starých kronikách a matrikách všímal aj priezviská, ktoré v rokoch  1784 až 1809 obyvatelia Lipian mali. Mnohú z nich sa v súčasnosti v meste nevyskytujú (ich nositelia sa z Lipian natrvalo odsťahovali alebo vymreli), no sú aj také (a je ich dosť), ktoré "prežívali storočia". Pre vzácnosť informácie uvádzame tieto priezviská: Andraščík, Bečaver, Bedlovič, Bednár, Beliško, Blaňár, Bob, Boboth, Bujnovský, Bujňák, Cipser, Cisbak, Greš, Csáky, Demek, Deszffy, Detrik, Drimata, Gabany, Gábor, Golt, Grinč, Gross, Ernst, Fecko, Hanudeľ, Halčišák, Hulman, Hudý, Hvatala, Knapík, Kaminský, Korponay, Kovalčík, Krajcer, Kravčík, Krenický, Kulman, Kuruc, Kušnír, Leško, Lukáč, Majtner, Matovič, Makovič, Mek, Merva, Miko, Motýľ, Pavuk, Pašut, Polák, Princo, Reistetter, Repeľ, Ružbarský, Savossy, Sedlák, Sikorský, Sisák, Strubel, Szentivanyi, Ščavnický, Štroncer, Urban, Vávro, Vičani, Vyšňovský, Vološin, Tejbus, Turlík, Želinský, A ešte poznámka: medzi uvedenými priezviskami nie sú priezviská židovských spoluobčanov, pretože matriky sa viedli na rímskokatolíckom farskom úrade, do ktorých sa títo občania nezapisovali. 
Frekvencia krstných mien
	Zaujímavé údaje o starých priezviskách dali podnet všimnúť si frekvenciu - výskyt krstných mien u narodených občanoch v tomto roku. Mužských krstných mien bolo do matriky zapísaných 29, ženských 35, pričom výskyt niektorých nie je výrazne častý (najviac päťkrát krstné meno Jozef, štyrikrát Mária, trikrát Stanislav, Matúš, Veronika, Dominika atď.). Popri "bežných" krstných menách sa ojedinele vyskytujú aj krstné mená "módne": u chlapcov: Mário, Erik, Patrik, Dávid, Norbert; u dievčat: Simona, Angelika, Olívia, Žaneta, Nora, Sandra, Linda, Lívia.  
  

			    

