Rok 2010
Úvod
Roku 2010 v Lipanoch môžeme dať tri prívlastky: posledný rok volebného obdobia 2006 – 2010 (pozri publikáciu Samospráva Lipany – Volebné obdobie 2006 – 2010 ako dokumentačnú prílohu, volebný rok: parlamentné, komunálne voľby a referendum (viac v kapitole III. Významné udalosti a návštevy), rok geotermálneho vrtu (bližšie v kapitole I. Samospráva mesta).
Vo svete bol rokom dramatických, tragických až katastrofálnych udalostí:
	pokračujúca ekonomická kríza,
	poľská tragédia v ruskom Smolensku,
	zemetrasenie na Haiti,

katastrofa ropnej plošiny v Mexickom zálive,
ekologická katastrofa v Maďarsku,
	erupcia islandskej sopky,
dráma baníkov v Čile.
A na Slovensku:
	nástup pravicovej vlády premiérky Ivety Radičovej aj napriek volebnému víťazstvu strany Smer Roberta Fica – udalosť roka č. 1,
	povodne aj záplavy s novým fenoménom – zosuvmi pôdy,

masakra v Devínskej Novej Vsi.
Všetky tieto udalosti sa premietnu do textov jednotlivých kapitol tohoročného kronikárskeho zápisu. 

I.  Samospráva mesta______________________________________
Mestské zastupiteľstvo
Ako sme už naznačili, pre samosprávu mesta bol tento rok posledným rokom vo volebnom období 2006 – 2010 a rokom veľmi náročným. Svedčí o tom najmä rozsah a obsah predovšetkým rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ): v tomto roku desať riadnych či mimoriadnych zasadnutí a slávnostné záverečné zasadnutie. Za celé obdobie rokov 2006 – 2010 MsZ absolvovalo 45 zasadnutí s bohatým programom v prospech rozvoja mesta a života občanov. 
Roku 2010 v činnosti MsZ dominovali dve slová: dokončenie a príprava. Obsahom prvého  z nich bolo: ukončenie rekonštrukcie ZŠ Komenského 113 a ukončovanie projektu protipovodňovej ochrany mesta – suchý polder – v hornom toku Lipianskeho potoka poniže Kamenice a nad Lipanami a riešenie následkov povodní. K slovu príprava radíme: rekonštrukciu ZŠ Hviezdoslavova, hromadnú bytovú výstavbu v lokalite Šejba, projekt na výstavbu parkovísk, zelene a chodníkov či schválenie podmienok pre výstavbu aquaparku v areáli geotermálneho vrtu.
Priority samosprávy

Aj v tomto roku si mestská samospráva stanovila priority svojej činnosti:
	viacero aspektov bezpečnosti: už spomínané protipovodňové opatrenia, pozemok pre výstavbu novej hasičskej zbrojnice pre pôsobenie profesionálnych hasičov, rekonštrukcia verejného osvetlenia (Gľace, Hviezdoslavova ulica a Roveň),
	investície: príjemnejšie podmienky na bývanie, úprava verejných plôch, výsadba lesoparku,
	aquapark, priemyselný park: pokračovanie v realizácii zámerov na využitie vrtu, prenajímanie plôch na podnikanie v priemyselnom parku,

projekt Medica: podanie projektov o nenávratný finančný príspevok na celkovú rekonštrukciu,
priority na ďalšie roky: rómska problematika, autobusová stanica, dobudovanie areálu okolo geotermálneho vrtu, výstavba Šejby.
Všeobecne záväzné nariadenia
Veľmi dôležitými dokumentmi pre činnosť samosprávy boli všeobecne záväzné nariadenia (VZN), novelizácie už platných alebo nové:
	zákaze podávania a používanie alkoholických nápojov vo vymedzených priestoroch,

o vyhlásení záväznej časti ÚPN-O Lipany,
o školských obvodoch základných škôl, o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva a o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach,
o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb, ale aj právnických osôb, v podmienkach samosprávy Mesta Lipany.
Dokumenty
Ďalšie dôležité dokumenty o pôsobnosti samosprávy sú obsiahnuté predovšetkým v zápisniciach o zasadnutiach MsZ (aj v elektronickej podobe na webovej stránke mesta) a v hodnotiacej publikácii Samospráva Lipany – Volebné obdobie 2006 – 2010 (za rok 2010 aj za celé volebné obdobie), ktorú Mesto Lipany vydalo pred komunálnymi voľbami.
Slávnostné zasadanie MsZ – ocenenia
Činnosť lipianskej samosprávy za volebné obdobie 2006 – 2010 zavŕšilo slávnostné zasadnutie MsZ (v poradí štyridsiate šieste) dňa 10. novembra v mestskej galérii. Po štátnej hymne a slávnostnom príhovore primátora mesta Ing. Eduarda Vokála boli odovzdané ocenenia:
ďakovné listy poslancom s „individuálnym prístupom“ primátora ku každému poslancovi;
Cena primátora: Lukášovi Molnárovi, mašérovi, za výsledky v pretekoch psích záprahov, Tanečnému klubu Tília a Tanečnému klubu Tília Odeva za výsledky v tanečných choreografiách, Jurajovi Bickovi, nositeľovi diamantovej plakety prof. Janského a plakety MUDr. Kňazovického za viac ako stonásobné darovanie krvi, Jakubovi Feltovičovi, študentovi gymnázia, za prvenstvo na medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku, Dobrovoľnému hasičskému zboru v Lipanoch za nasadenie pri záchranných prácach, speváckemu zboru ZUŠ Septemthillis za výsledky v medzinárodných súťažiach a za založenie tradičného podujatia Lipianska hudobná jar, ThDr. Vladimírovi Šostákovi, PhD., do 31. augusta toho roku farárovi farnosti Lipany a od 1. septembra biskupskému vikárovi Košickej arcidiecézy, za dobrú spoluprácu mestskej samosprávy a farnosti, za podieľanie sa na rozvoji nielen farnosti, ale aj nášho mesta, za rekonštrukciu Kostola sv. Martina, ktorý je našou kultúrnou pamiatkou;
poďakovanie prítomnému starostovi Gminy Jaslo (Poľsko) za doterajšiu neoficiálnu spoluprácu gminy a ZUŠ Lipany. Podobné poďakovania boli pripravené aj pre samosprávy poľských spriatelených miest Piwniczna, Muszyna, Strzyzow, Fajslawice a ukrajinského mesta Chust.
Z prítomných v závere zasadnutia vystúpili: poslankyňa MsZ JUDr. Jana Toporcerová, MUDr. Milan Gaľa, poslanec NR SR, starosta Gminy Jaslo Stanislaw Pankiewicz, ThDr. Vladimír Šosták, PhD. a poslanec MsZ Vladimír Plavčan. Poďakovanie primátorovi mesta za prácu v prospech mesta a jeho obyvateľov vyslovila jeho zástupkyňa PhDr. Viera Urdová. Aj poslanec NR SR MUDr. Milan Gaľa sa primátorovi poďakoval najmä za to, že dokázal aj v čase krízy viesť mesta v plusovom stave. 
Počiny samosprávy
Z množstva programovej náplne práce MsZ si kronikársky zápis zasluhujú aj tieto počiny (v chronologickom poradí):
Marec:
	účasť poslancov, členov komisií a pracovníkov úradu na podujatí v Poľsku v rámci medzinárodného projektu;

projekt „Lipany – Centrum – severný vstup do mesta“: územie pri 120 bytovej jednotke Pod kopaninou, vymedzené na severe základnou školou, na juhu Námestím sv. Martina, z východnej strany Lipianskym potokom a zo západnej lesoparkom (parkoviská a izolačná zeleň);
Apríl:
	projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v Lipanoch“ s cieľom zníženia energetickej náročnosti a so schválenými celkovými oprávnenými výdavkami 249454 €, najprv v lokalitách Gľace, Hija, Dubovická roveň, Mlynská a Kpt. Nálepku s možným pokračovaním aj na Námestí sv. Martina;

Notársky úrad
otvorenie notárstva v Lipanoch: Notársky úrad  aj so službami mobilnej kancelárie na Námestí sv. Martina 39 (v objekte mestskej polície) – JUDr. Magdaléna Keruľová. Notárska činnosť kancelárie zahŕňa množstvo úkonov v týchto oblastiach: spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konania vo veciach notárskych úschov, poskytovanie právnych rád a iná činnosť notára;
Máj:
Mliečny automat
otvorenie mliečneho automatu v areáli tržnice za účasti ministra pôdohospodárstva Ing. Chovana a konateľa Roľníckej spoločnosti v Kyjove (okres Stará Ľubovňa) Ing. Milana Semančíka. Uvedená roľnícka spoločnosť je prevádzkovateľom automatu (300 litrová nerezová nádoba, hermeticky uzavretá, so surovým kravským mliekom schladeným na teplotu 4°C). Automat bol otvorený denne, v pondelok až piatok od 7. hodiny do 21. hodiny, v sobotu a nedeľu od 8. do 21. hodiny. Cena jedného litra mlieka ku koncu roka bola 0,60€. Pri otvorení automatu sa Ing. Semančík vyjadril aj takto: „... Vždy čerstvé a za rozumnú cenu, nech mlieko predstavuje u väčšiny obyvateľov dôležitú súčasť výživy, to je naším cieľom počas 365 dní v roku.“
Anketa
anketa „O čistote mesta“, ktorú pre mesto uskutočnila komisia pre mládež MsZ: 462 respondentov (41% mužov a 59% žien), najviac v kategórii do 20 rokov (42%). Podrobné výsledky boli uverejnené v májovom vydaní Aktualít lipianskej radnice (ALR), preto tu uvedieme len mieru spokojnosti s čistotou v meste: 16% spokojných, 42% čiastočne spokojných, 20% skôr spokojných a 22% vôbec nie spokojných. 
August:
	stretnutie so spomienkami na sedem spoločne prežitých rokov mesta a farnosti Lipany s duchovným otcom ThDr. Vladimírom Šostákom, PhD., pri príležitosti ukončenia jeho pastoračného pôsobenia vo farnosti a povolania do úradu biskupského vikára. Okrem osobných stretnutí a rozhovorov v mestskej galérii v programe stretnutia bola aj videoprojekcia o spoločných aktivitách mesta a farnosti a záverečné agapé, keď sa prítomní podelili s prineseným pokrmom. Pri tejto príležitosti primátor mesta pre augustové ALR napísal úvodník s medzititulkami Spojil nás chrám, Spoločné plány a Ďakujeme a duchovný otec svoje pravidelné duchovné slovo Na záver.
September:
	účasť na odhalení pamätnej dosky zosnulému primátorovi spriateleného poľského mesta Muszyna a na celosvetovom ekonomickom fóre v poľskej Krynici;
stretnutia k rómskej problematike: „Riešenie problémov rómskych komunít z pohľadu samosprávy“, iniciované regionálnym združením Združenia obcí a miest Slovenska (ZMOS) v regióne hornej Torysy a Prešov – Šariš. Význam a dôležitosť stretnutia dokumentovala účasť štátnych tajomníčok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva spravodlivosti, poslancov NR SR Milana Gaľu a Štefana Kužmu, zástupcu ZMOS-u a zástupcu Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. S vymenovanými o danej problematike diskutovali starostovia okolitých miest a obcí a zástupcovia mimovládnych organizácií. 
pracovná návšteva primátorov a starostov miest a obcí z Maďarska a Česka organizovaná mimovládnou organizáciou Člověk v tísni Slovensko s cieľom prezentovania situácie v marginalizovanej skupine obyvateľov Lipian (história, demografia, bývanie, vzdelávanie). Súčasťou programu bola aj priama osobná účasť v lokalite Za traťou, v rómskom komunitnom centre a spojenej základnej škole, ale aj výmena skúseností z práce s touto komunitou v zúčastnených krajinách.
Október:
	verejné pracovné stretnutie k zámerom rozvoja cestovného ruchu v mesta a okolí: Lipany: aquapark (Karol Schneider a projektanti), okolie Lipian (učiteľ gymnázia Jozef Sobota a študenti), cezhraničná spolupráca (Božena Szewczyk z referátu kultúry a športu poľského partnerského mesta Muszyna).

Mestská rada
Mestská rada sa toho roku stretla na 9 zasadaniach. Prednostným programom zasadaní bola príprava a prerokovanie obsahu zasadnutí MsZ. Z ďalšieho programu zaznamenávame aspoň toto: príspevok Miroslavovi Bucherovi, miestnemu výtvarníkovi, na vydanie katalógu, výtvarných prác pri príležitosti životného jubilea, schválenie kronikárskeho zápisu za rok 2008, súhlas s kúpou autobusov od SAD Prešov, podpora halovej súťaže mladých hasičov Plameň, o putovný pohár primátora, navýšenie dotácie pre Športový klub (ŠK) Odeva, návrhy na ocenenia pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2006 – 2010 ...
Vo volebnom období 2006 – 2010 v samospráve mesta pôsobilo aj desať komisií MsZ, na čele ktorých stáli poslanci: finančná a pre správu majetku (Ing. Vladimír Jánošík), pre výstavbu a územný plán (Ing. Jozef Majtner), pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a podnikanie (Ing. Daniela Bednárová), pre ochranu prírody a environmentálnu výchovu (Vladimír Plavčan), sociálna (Mgr. Vladimír Lipovský), pre rómsku komunitu (PhDr. Jozef Križalkovič, prednosta MsÚ), pre mládež (PhDr. Viera Urdová) a pre kultúru (JUDr. Jana Toporcerová). Výsledky práce komisií boli pozitívne.
Hospodárenie mesta – rozpočet
Absolútnou prioritou samosprávy bolo hospodárenie mesta, ktoré sa premieta do rozpočtu. Ten zastupiteľstvo permanentne sledovalo a podľa potreby aj upravovalo. Vyplýva to aj z programu rokovaní MsZ. K výsledkom hospodárenia za tento rok sa poslanci vrátili v nasledujúcom roku pri prerokúvaní záverečného účtu mesta. Jeho rekapitulácia za rok 2010 (v eurách) bola nasledovná: 

Názov		Schválený 		Zmenený		Skutočnosť	Plnenie v %
			rozpočet		rozpočet
Bežné príjmy	4642900,00		5134457,00		5156430,94	100,4
Kapitálové príjmy	3011491,00		2366725,00		1737921,31	73,4
Príjmy		7654391,00		7501182,00		6894352,25	91,9
Bežné výdavky	4555847,00		5044206,00		4871669,84	96,6
Kapitálové výdavky	3273454,00		1918707,00		1570393,03	81,8
Výdavky		7829301,00		6902913,00		6442062,87	92,5
Prebytok, schodok	  -174910,00		538269,00		452289,38	84
FO príjmy		378880,00		853801,00		832409,83	97,5
FO výdavky		203970,00		1392070,00		1104958,87	79,4
Schodok FO		174910,00		-538269,00		-272549,04	50,6
Zostatok po zapojení FO 0,00			 0,00		179740,34

Priaznivé stanoviská k hospodáreniu mesta a k záverečnému účtu vyjadrili: Ing. Janka Hirjaková, audítorka a Ing. Stanislav Turák, hlavný kontrolór Mesta Lipany, ktorý mestskému zastupiteľstvu navrhol výrok, aby celoročné hospodárenie schválilo bez výhrad.
Ak sa pozrieme na rozpočet mesta v rokoch končiaceho sa volebného obdobia 2006 – 2010, pohyboval sa v rozpätí od 6 do 9 miliónov eur (180 – 271 mil. Sk). 
Dotácie mesta
Súčasťou hospodárenia mesta v tomto roku boli aj dotácie z rozpočtu mesta, ktoré schválilo MsZ na XXXVIII. zasadaní v čiastke 50000€ pre neziskové organizácie a jednotlivcov. Vyčerpané boli v čiastke 47901,20€, rozdiel 2098,80€ bol vrátený do rozpočtu mesta. Najvyššie dotácie boli schválené pre ŠK Odeva (16930,00€), farnosť Lipany (8300,00€), KN Modrá Torysa - Partnerský sociálny program (6256,00€), Grantový program mesta Lipany (5995,00€), OZ Adeli „Čajovňa mladých“ (3000,00€) a Partnerský grantový program (1650,00€). 
Grantový program
V predchádzajúcich riadkoch sme spomínali Grantový program mesta Lipany (GPML), ktorý obdržal od mesta dotáciu 6500,00€. Čiastkou 5790,00€ podporil 51 projektov (10 pre fyzické osoby a až 41 pre organizácie alebo záujmové združenia), medzi ktorými dominovali športové, kultúrne a medzinárodné podujatia. Chýbali medzi nimi projekty na revitalizáciu verejnej zelene, informačné aktivity súvisiace so životným prostredím a projekty na oblasť humanitnej činnosti. Finančné čiastky pre podporené projekty sa pohybovali od 50 do 330 eur. 
Aby kronikárske informácie o hospodárení mesta boli úplné doplníme ešte, že MsZ hodnotilo aj hospodárenie škôl s právnou subjektivitou, podnikateľskú činnosť mesta, hospodárenie v mestských lesoch, hospodárenie Technických služieb Lipany, s.r.o. Prerokovalo tiež informácie o činnosti neziskových organizácií spolupracujúcich s mestom, o Charitnom dome pokojnej staroby v Lipanoch, o Rómskom komunitnom centre v Lipanoch a Domove sociálnych služieb – rehabilitačnom stredisku v Lipanoch. Príslušné hodnotiace materiály obsahujú zápisnice zo zasadnutí MsZ. 
V závere kapitoly o samospráve budeme parafrázovať slová primátora mesta Ing. Eduarda Vokála, ktoré na jej adresu vyslovil v slávnostnom príhovore na záverečnom zasadnutí MsZ. uviedol, že cieľom samosprávy nie je len budovať cesty, ale vytvárať cesty k ľuďom, k rodinám, cieľom nie  je robiť fasády školám, ale vytvárať vhodné prostredie na vzdelávanie. Na týchto cieľoch sa podieľali predovšetkým poslanci zastupiteľstva, členovia komisií, pracovníci úradu a mnohí ďalší svojimi pripomienkami, za čo im všetkým úprimne poďakoval.
	
II. Štátna správa_________________________________________
Činnosť orgánov štátnej správy, ktoré majú vysunuté pracoviská v Lipanoch alebo činnosť spoločných úradovní na niektorých úsekoch štátnej správy sú súčasťou kronikárskych zápisov v predchádzajúcich rokoch. V tomto roku si preto všimneme agendu matričného úradu (prenesenú kompetenciu zo štátnej správy na samosprávu) a stav bezpečnosti v meste podľa dokumentácie a poznatkov Obvodného oddelenia Policajného zboru SR (OO PZ SR) a Mestskej polície (MsP) v Lipanoch.
Matrika
Agenda matriky pre mesto Lipany a ďalších sedem obcí bola pestrá a rozsiahla, lebo okrem zápisov v matričných  kronikách obsahuje trinásť oblastí. V roku 2010 bol stav v matričnej agende nasledovný:
	zápisy v matričných kronikách: kniha narodení 0, kniha manželstiev 77, kniha úmrtí 56,
	oznamovacia povinnosť 421,

štatistické hlásenie 133,
žiadosti o príspevok na pohrebné 56,
výpisy z matrík: prvopisy 133, druhopisy 571,
matričné doklady do cudziny 118,
delegované sobáše 1, maloletí snúbenci 3,
vrátenie sa k predošlému priezvisku po rozvode 2, zmena mena a priezviska 0, 
zápis: narodení, manželstiev a úmrtí: Ministerstvo vnútra – Osobitná matrika Bratislava, dodatočné záznamy do matrík 39,
	iné potvrdenia (Sociálna poisťovňa, súdy ...) 1150,

 osvedčovanie listín a podpisov na listinách 4639.
Ak si všimneme matričnú agendu za celé volebné obdobie 2006 – 2010 zistíme, že najviac úkonov bolo vykonaných v osvedčovaní listín a podpisov na listinách (24989), v druhopisoch výpisov z matrík (2160), v oznamovacej povinnosti (1845), iných potvrdeniach (1150) a matričných dokladoch do cudziny (583). Naopak bez zápisu alebo takmer bez zápisu boli tieto súčasti agendy: kniha narodení (1), delegované sobáše (1), maloletí snúbenci (3), vrátenie sa k predošlému priezvisku po rozvode (2) a zmena mena a priezviska (0). Vo funkcii matrikárky aj naďalej pôsobí Judita Andraščíková.
Bezpečnosť
Bezpečnostná situácia v Lipanoch a v obvode, ako to vyplýva zo správy OO PZ SR v Lipanoch, ktorú prerokovalo IV. zasadanie MsZ v roku 2011, ale za rok 2010, je stabilizovaná. Počet trestných činov (ďalej TČ) v porovnaní s rokom 2009 narástol o 23 (v tomto roku 223), počet priestupkov 510 (nárast o 95). Skladba TČ: násilné TČ, lúpeže, mravnostné TČ, znásilnenia, majetkové TČ, krádeže vlámaním, krádeže vlámaním do bytov a priestupkov: proti majetku, proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu, na úseku bezpečnosti a pravidiel cestnej premávky, na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, ostatné priestupky.
Naliehavou úlohou obvodného oddelenia aj naďalej zostáva zvýšená pozornosť problému požívania alkoholických nápojov najmä u maloletých a mladistvých osôb (v roku 2010 takýchto prípadov bolo 20). Rovnako naliehavá je práca s rómskou komunitou, lebo v obvode pôsobnosti oddelenia je 7 rómskych osád s počtom 1425 osôb, pričom najpočetnejšia komunita 620 osôb je v Lipanoch. Táto skupina našich občanov sa vo veľkej miere dopúšťa krádeží, krádeží vlámaním, priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu a verejnému poriadku. 
Správu o bezpečnostnej situácii mestskému zastupiteľstvu predložil riaditeľ OO PZ SR kpt. Bc. Slavomír Verešpej.
Mestská polícia
Obdobnou problematikou, ale len v podmienkach mesta s rozdielnymi právomocami sa zaoberá mestská polícia (5 policajtov, náčelník Ing. Peter Terifaj, jeden z príslušníkov vykonával preventistu protipožiarnej ochrany a jeden plnil aj úlohy civilnej ochrany).
V roku 2010 mestská polícia riešila 89 priestupkov proti ustanoveniam zákonov a iným všeobecne záväzným normám, najviac z nich (48) bolo ukončených dohováraním. Mestská polícia spravuje aj chránenú dielňu – kamerový systém (12 kamier, 7 pracovníkov). Prostredníctvom kamerového systému bolo zistených 128 porušení právnych noriem. Do náplne činnosti patrili aj iné úkony: doručovanie žiadostí súdov, zásahy pri ochrane civilného obyvateľstva v čase povodní, doprevádzanie pracovníkov MsÚ do osady rómskej komunity, riadenie činnosti policajnej hliadky, dozor nad dodržiavaním poriadku pri kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach v letných mesiacoch. V spolupráci s OO PZ SR a oddelením kynológie PZ SR mestskí policajti vykonali 7 kontrol na úseku prevencie proti požívaniu omamných a psychotropných látok v školách a reštauračných zariadeniach s nočnou prevádzkou (pozitívne prípady neboli zistené). Tridsaťtri kontrol v reštauračných zariadeniach a pohostinstvách, ako prevencia proti požívaniu alkoholických nápojov mladistvými, priniesli výsledok: z 15 mladistvých, ktorí sa podrobili skúške, u 6 bolo zistené požitie alkoholického nápoja.

III. Významné udalosti a návštevy_____________________________
Voľbami sa rok 2010 takmer podobá roku predchádzajúcemu s rozdielom: jedny minuloročné voľby nahradilo referendum. Ale postupne.
Parlamentné voľby
Chronologicky prvými boli parlamentné voľby, oficiálne voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Konali sa 12. júna. Kandidovalo v nich 18 politických strán a hnutí. Raritou medzi nimi, pod číslom 4 bola Paliho kapurková veselá politická strana s jediným kandidátom Pavlom Vassom, rušňovodičom z Humenného. 
Z občanov Lipian kandidovali: Lucia Chovanová 23r., administratívna pracovníčka za EDS – Európsku demokratickú stranu na 19. mieste kandidátky, Milan Gaľa, MUDr., 57r., stomatológ za SDKÚ-DS – Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu – Demokratickú stranu na 32. mieste a Vladimír Jánošík, Ing., 44r., riaditeľ školy, za Smer – Sociálnu demokraciu na 119. mieste. Milan Gaľa postúpil do NR SR ako náhradník. 
Hlasovanie v Lipanoch prebiehalo v štyroch volebných okrskoch. 
Výsledky hlasovania (spolu za 4 volebné okrsky) boli nasledovné:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov				4643
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania				2517
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny			5
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §30			2511
Počet platných odovzdaných hlasov 					2478
Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu (uvedieme päť s najvyšším počtom hlasov a percentuálne vyjadrenie):
Smer – Sociálna demokracia (č. 17)					1084	43,74%
Kresťanskodemokratické hnutie (č. 13)					355	14,33%
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS (č. 15)		327	13,20%
Sloboda a solidarita	 (č. 5)							271	10,94%
Ľudová strana Naše Slovensko (č. 14)					88	
Účasť na voľbách: v Lipanoch 54,21%, na Slovensku 58,83%. Podľa výsledkov hlasovania na Slovensku parlamentnými stranami sa stali (v tabuľke uvedieme ich výsledky na Slovensku, v Prešovskom kraji, Sabinovskom okrese a v Lipanoch, a to iba ich značky a percentá:

Strana			Slovensko		PO kraj	SB okres		Lipany___
Smer-SD		34,79			41,7		41,7			43,74
SDKÚ-DS		15,42			13,7		10,05			13,20
SaS				12,14			9,9		8,7			10,94
KDH			8,52			15,0		17,3			14,33
MOST-HÍD		8,12			1,7		-			1,13
SNS			5,07			3,8		4,2			2,50

Strane Smer-SD, víťazovi volieb, sa nepodarilo zostaviť vládnu koalíciu. Nakoniec ju vytvorili štyri strany: SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD. Zostavením vlády prezident republiky poveril Ivetu Radičovú (prof. PhDr., PhD.) – SDKÚ-DS, ktorá vo svojej vlastnej strane získala najväčší počet preferenčných hlasov. 6. júla parlamentné strany podpísali koaličnú dohodu, 7. júla bola ustanovujúca schôdza NR SR – za predsedu bol zvolený Richard Sulík, Ing., 8. júla podala demisiu vláda Roberta Fica – Smer-SD a 9. júla prezident republiky vymenoval novú vládu na čele s Ivetou Radičovou.  
Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú: zoznam zaregistrovaných kandidátov, výsledky volieb v Lipanoch a novinové výstrižky (denník Sme a Korzár zo 14., 16. a 19. júna).
Referendum
Medzi dvoje volieb teraz zaradíme referendum, ktoré iniciovala strana Sloboda a solidarita (SaS), predsedom ktorej je Richard Sulík, po parlamentných voľbách predseda NR SR. Obsahom referenda bolo šesť otázok (pre rozsah ich textov ich tu neuvádzame – možno ich nájsť v dokumentačných prílohách). Referendové hlasovanie sa konalo v sobotu 18. septembra. V Lipanoch prebiehalo vo dvoch okrskoch, kde pôsobili osemčlenné okrskové komisie: č. 1: predseda Daniel Dlugoš za Petičný výbor, č. 2: Viera Ružbarská za SDK-DS.
Výsledky referenda boli nasledovné:
Lipany:
Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie		4783
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky		931
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov (platných)				921
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov (neplatných)				19
Účasť na referende									19,46%
Slovensko:
Počet voličov										4369553
Voliči, ktorí hlasovali								998142
Účasť na referende									22,8%
Na základe výsledkov referendum bolo vyhlásené za neplatné a zaradilo sa tak k doterajším piatim podobným referendám. Dodať hádam treba, že jediným platným referendom, v ktorom sa podarilo tesne preklenúť vysokú 50%-nú latku, bolo hlasovanie o vstupe Slovenska do Európskej únie z roku 2003.
Aj keď sme neuviedli text referendových otázok, doplníme ešte, že na Slovensku viac než 952 tisíc ľudí sa v hlasovaní vyjadrilo za zníženie poslaneckej imunity (otázka č. 2) – 95,42%, v Lipanoch to bolo 869 hlasujúcich.
Pohľad na mapu Slovenska ukazuje, že referendová účasť nad 30% bola iba v jedinom okrese Senec, okres Sabinov sa zaradil medzi okresy s účasťou od 25 do 30%. 
Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú: výsledky hlasovania v Lipanoch a výstrižky z denníka Sme z 20. septembra.
Komunálne voľby
Takmer pred záverom roka sa konali voľby do orgánov samosprávy, jednoduchšie aj komunálne voľby. Volebným dňom bola sobota 27. novembra. Pre voľby v Lipanoch bolo zaregistrovaných 41 kandidátov v troch zoskupeniach: kandidáti SDKÚ a KDH, kandidáti strany Smer-SD a kandidáti koalície Strany zelených a nezávislých kandidátov.
Kandidátmi na funkciu primátora mesta boli:
Jozef Elsner, JUDr., 50 r., právnik, koalícia Strana práce, MOST-HÍD, Úsvit,
Vladimír Jánošík, Ing., 44 r., učiteľ, Smer-SD,
Ľudovít Surgent, 44 r., štátny zamestnanec, nezávislý,
Eduard Vokál, Ing., 50 r., technik, koalícia SDKÚ a KDH.
Zoskupenia kandidátov uskutočnili stretnutia s voličmi a vydali predvolebné materiály.
Volebné komisie
Hlasovanie sa uskutočnilo v 4 okrskoch. Osemčlenným okrskovým volebným komisiám predsedali:
č. 1: Mgr. Ferdinand Ďaďovský, Smer-SD,
č. 2: Daniela Babjaková, koalícia SDKÚ-DS a KDH,
č. 3: Ing. Jana Baňasová, Smer-SD,
č. 4: Matúš Surgent, Strana zelených.
Mestskú volebnú komisiu tvorili:
Daniela Gajdošová, Strana zelených, predseda,
Mgr. Jozef Knapík, Slovenská národná strana, podpredseda,
Martin Majtner, koalícia SDKÚ-DS a KDH, člen,
Ing. Anton Bednár, Smer-SD, člen,
Dana Bodnárová, Úsvit, člen,
Zapisovateľka: Judita Andraščíková.
Výsledky
Za zápisnice mestskej volebnej komisie do kronikárskeho zápisu prevezmeme tieto výsledky:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov					4826
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky					2536
Počet odovzdaných otázok								2536
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do mestského zastupiteľstva							2471
Počet poslancov, ktorí sa mal zvoliť						12
Počet zvolených poslancov								12
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 
primátora mesta									2489
Účasť na voľbách									52,54%
Zvolení poslanci
Za poslancov mestskej samosprávy boli zvolení:
	Vladimír Babjak			SDKÚ-DS, KDH		1264 hlasov

Viera Urdová, PhDr.		SDKÚ-DS, KDH		1102
Daniela Bednárová, Ing.		SDKÚ-DS, KDH		909
Gabriela Pintérová			SDKÚ-DS, KDH		835
Emil Jacko, Mgr. 			Smer-SD			772
Jozef Majtner, Ing.			SDKÚ-DS, KDH		722
Vladimír Lipovský, Mgr.		SDKÚ-DS, KDH		688
Ľudovít Surgent			NEKA				684
Ľudmila Verešpejová, Bc.	 	SDKÚ-DS, KDH		629
 Štefan Turlík, Ing.			SDKÚ-DS, KDH		620
František Harčár, Ing.		Smer-SD			593
 Peter Tejbus, Ing.			SDKÚ-DS, KDH		558
Ostatní kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov MsZ (náhradníci), získali od 542 do 49 hlasov.
Voľba na funkciu primátora mala tieto výsledky:
Jozef Elsner, JUDr.								83 hlasov
Vladimír Jánošík, Ing.							770
Ľudovít Surgent								391
Eduard Vokál, Ing.								1245
Zvolený primátor: Ing. Eduard Vokál
Z výsledkov vyplýva, že za primátora bol zvolený Ing. Eduard Vokál, 50 r., pôvodne technik, teraz primátor, za koalíciu SDKÚ-DS a KDH.
Na doplnenie uvádzame, že v okresnom meste Sabinov za primátora bol zvolený Peter Molčan, Smer, SNS, HZDS a v krajskom meste Prešov Pavel Hagyari, nezávislý.
Zvolení starostovia obcí hornej Torysy
A ešte: V obciach regiónu hornej Torysy za starostov boli zvolení (písmeno A pri názve obce znamená, že tam bol zvolený nový starosta): A Bajerovce: Michal Sekerák, A Brezovica: Jozef Hodoši, A Brezovička: Alena Polomská, Červená Voda: nezvolený, Červenica pri Sabinove: Pavol Spodník, Dubovica: Bystrík Hudák, Ďačov: Anton Cuprák, Hanigovce: Alena Havrilová, Jakubova Voľa: Vladimír Mačo, A Kamenica: Ladislav Urda, Krásna Lúka: Štefan Bujňák, Krivany: Ján Šejirman, A Lúčka: Emil Sabatula, Milpoš: Ladislav Rabatin, Nižný Slavkov: Jozef Kamenický, Olejníkov: Eva Bartošová, Oľšov: Pavol Hovančík, Poloma: Pavol Hanušovský, Rožkovany: Miroslav Poklemba, Šarišské Dravce: Jozef Bujňák, Tichý Potok: Ľubica Džugánová, A Torysa: Jozef Stedina, Vysoká: František Novák, Vyšný Slavkov (okr. Levoča): Viera Kašperová. V kronike Lipian sme ich uviedli preto, že tvoria Združenie obcí hornej  Torysy (ZOHT).
Prvé zasadnutie MsZ
Do konca tohto roka sa uskutočnilo jedno zasadnutie novozvoleného MsZ s programom: správa predsedníčky mestskej volebnej komisie o výsledku volieb, sľub primátora, sľub poslancov MsZ, príhovor primátora a poverenie PhDr. Viery Urdovej funkciou zástupkyne primátora. Kreovanie orgánov mestskej samosprávy, ich personálne obsadenie, návrh plánu činnosti MsZ v roku 2011, novela rokovacieho poriadku MsZ a iné aktuálne otázky budú prerokované na II. zasadaní MsZ na začiatku nasledujúceho roka.
Dokumentačnými prílohami tejto časti kapitoly sú: októbrové Aktuality lipianskej radnice (ALR) soo zoznamom kandidátov a informáciami pre voličov, predvolebné materiály kandidujúcich, materiály mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií a zoznam zvolených starostov z regiónu hornej Torysy.
Návštevy – Hansruedi Schreiber, čestný občan
A teraz k návštevám:
Veľmi milou je každoročná návšteva našich švajčiarskych priateľov. Tá tohoročná, počtom malá, ale prežiarená milotou, srdečnosťou a vďačnosťou. V dňoch 7. – 11. októbra Lipany navštívil náš čestný občan Hansruedi Schreiber so svojím priateľom Herbertom Frickerom. Dvojica absolvovala bohatý, časovo náročný program od prvého po posledný deň (časový rozpis je dokumentačnou prílohou). Vyberieme z neho aspoň toto: Charitný dom pokojnej staroby, srdcová záležitosť priateľov, suchý polder, geotermálny vrt, Hansruedi Cup (volejbalový turnaj) a dve významné stretnutia: v Bardejovských kúpeľoch s Mons. ThLic. Kamilom Jankechom a v Košiciach (v deň odletu) s Mons. Bernardom Boberom, arcibiskupom metropolitom a biskupským vikárom ThDr. Vladimírom Šostákom, PhD. Pekným zvykom čestného občana je poďakovať sa Lipancom listom z domova. Ten tohoročný je milým komentárom jednotlivých častí návštevy. Uzatvára ho takto: „... Vrelá vďaka patrí predstaviteľom a zamestnancom mesta za celú organizáciu našej návštevy a za výbornú starostlivosť. Nakoniec, ale nie menej srdečne, sa chce Hubert a ja poďakovať všetkým, ktorí sa o nás starali, rozvážali nás, strážili, usmievali sa na nás a vôbec, milo sa správali. Veľmi si to vážime... Keď smieme, prídeme opäť. Srdečne pozdravujú zo Švajčiarska Hansruedi a Herbert, Yvonne a Jeanine a všetci Vaši známi z Birmensdorfu a Uitikonu.“
Milan Hort, podpredseda NR SR
Druhú návštevu môžeme nazvať parlamentnou. To preto, lebo 23. apríla Lipany navštívil podpredseda NR SR Milan Hort v sprievode kolegu poslanca, nášho občana, Milana Gaľu. Časť návštevy venoval tunajšiemu gymnáziu, kde so žiakmi a učiteľmi besedoval o parlamentnej demokracii a vnútropolitickej situácii. Mladých účastníkov besedy poprosil, aby sa vyvarovali ľahostajnosti k veciam verejným a využili to, čo im parlamentná demokracia ponúka, napríklad aj právo voliť. Po besede sa hosť stretol s členmi mestskej rady na MsÚ a navštívil aj CHDPS.
Lucia Nicholsonová, štátna tajomníčka
Dvakrát toho roku Lipany navštívila štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) Lucia Nicholsonová. Prvú septembrovú návštevu sme už spomenuli v kapitole Samospráva mesta (pozri počiny samosprávy). Tá druhá októbrová, bola venovaná monitorovaniu problémov v lokalite Za traťou a návrhu riešení v podobe e-pay karty v našom meste vo vybraných problémových rodinách. Ide o tzv. pilotný program určený poberateľom dávok v hmotnej núdzi, do ktorého sa Mesto Lipany chce zapojiť a takto riešiť najproblematickejšie rodiny.
Niektoré ďalšie stretnutia, prijatia a návštevy zaznamenávame v skratke:
	22. február: Stretnutie vedenia  mesta s gréckymi hosťami gymnázia (projektových partnerov spoločného projektu stredných škôl, „Späť do histórie – 60. roky“ v rámci projektu Comenius – Partnerstvá škôl).
	5. marec: Návšteva zo spriateleného poľského okresu Strzyzów.
	11. máj: Stretnutie s poslancom NR SR Milanom Urbánim a poslankyňou Zdenkou Kramplovou.
	16. jún: Pracovná návšteva delegácie zo Srbska k regionálnej politike a medzinárodnej spolupráci.
	6. august: Stretnutie s delegáciou spriateleného mesta Muszyna a primátorom mesta Hajtovka.
	22. – 23. október: Návšteva zástupkyne primátora PhDr. Viery Urdovej v spriatelenom ukrajinskom meste Chust.
	2. december: Návšteva hostí na úrade pri príležitosti Dňa ruskej kultúry.

Kráľovská návšteva – Harald V. a kráľovná Sonja – Nórsko
Zaznamenávame aj jednu raritnú návštevu, návštevu nórskeho kráľovského páru – Haralda V. a kráľovnej Sonje na Slovensku v druhej polovici mesiaca októbra. Možno by sme nemuseli v Lipianskej kronike robiť zápis o štátnej návšteve, ale ako sa ukáže, aj v Lipanoch je  „kúsok“ Nórska. 
Nórsko má 4,7 milióna obyvateľov. Takmer polovicu exportu krajiny tvorí ropa, je tretím najväčším exportérom zemného plynu na svete. Z nórskych grantov a grantov EEA (z príjmov z ropy) sa na Slovensku platili opravy mnohých pamiatok, projekty v oblasti životného prostredia, najnovšie protipovodňové opatrenia – dokonca aj v Lipanoch. A tu je vysvetlenie, prečo štátnu návštevu v kronike spomíname. 
Nórsky kráľovský pár pricestoval na pozvanie prezidenta SR Ivana Gašparoviča (ako na jedinú tohoročnú zahraničnú cestu) a väčšinu trojdňového programu strávil s naším prezidentským párom. Navštívili Bratislavu, Modru, Banskú Štiavnicu aj Žiar nad Hronom, kde pôsobia aj nórske spoločnosti. 
A ešte jedna nórsko-slovenská perlička: na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine študuje tristo mladých Nórov so štedrou podporou nórskej vlády. Dosiaľ medicínu v Martine vyštudovali tridsiati Nóri a mnohí sa vracajú domov. 
Životné jubileum: Ing. Eduard Vokál, primátor mesta
Vzápätí po významnej štátnej návšteve, ďalšiu časť kronikárskeho zápisu venujem životnému jubileu „50“ primátora mesta Ing. Eduarda Vokála. Zložením sľubu na prvom zasadaní po tohoročných komunálnych voľbách začal šieste volebné obdobie vo funkcii primátora (od roku 1990). Vo volebných novinách koalície SDKÚ-DS a KDH pred voľbami do samosprávy sa vyznal zo svojho vzťahu k Lipanom: „... I keď som vyštudoval techniku, takmer celý svoj doterajší profesijný život som venoval práci v samospráve, hlavne nášmu mestu, no aj regiónu. Práve preto sú mi Lipany také blízke, lebo tu mám zapustené hlboké korene, žili tu moji starí rodičia, rodičia, študoval som tu ja aj moje deti, mám tu príbuzných, mnoho priateľov a známych, je to proste moje mesto, ktoré mám veľmi rád a na ktorom mi skutočne mimoriadne záleží.“
Mnoho zdravých, šťastných a úspešných rokov pán primátor!
Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú: program návštevy čestného občana mesta Hansruediho Schreibera a jeho priateľa Herberta Frickera a novinové výstrižky (denník Sme) o návšteve nórskeho kráľovského páru. 

IV. Činnosť podnikov______________________________________
Nový investor: Pharmacy plus
Túto ďalšiu kapitolu tohoročných kronikárskych zápisov môžeme „otvoriť“ sľubným konštatovaním: v súvislosti so strategickým projektom výstavby aquaparku  prichádza do Lipian nový rozhodujúci investor.
Jeho názov je Pharmacy plus. Názov tejto firmy sa zaiste bude spomínať aj v zápisoch nasledujúcich rokov. Už v tomto roku dochádzalo k častým kontaktom predstaviteľov mesta s touto firmou, prípadne s firmou Atyp k projektom aquaparku. Bolo tak takmer každý mesiac, stačí sa pozrieť do kalendária radnice, ktoré pravidelne prinášajú naše lokálne noviny. Navyše ich septembrové vydanie uverejnilo materiál o ožívaní cestovného ruchu (spomenuté v kapitole Samospráva mesta), ale hlavne prázdninové vydanie – projektové okienko. O výstavbe aquaparku rozhodnuté. Jedná sa o výsledok mimoriadneho zasadania MsZ, z ktorého vzišiel Spoločný postup pri výstavbe geotermálneho parku. K dokumentu sa vyjadrili: primátor mesta i konateľ Pharmacy Plus. Z vyjadrení vyberáme: Ing. Vokál: „... Výsledkom je vyvážený kompromis pre mesto a investora. Ja jedna aj druhá strana môžu spoločným postupom len vyhrať.“ Ing. Schneider: Priebeh výstavby by mal smerovať k tomu, aby postupnými krokmi zabezpečili realizáciu celého diela tak, aby sa ukázal celý aquapark ako životaschopný a ďalšími investíciami ho dobudovať do konečnej podoby.“ Isté možnosti v rozvoji podnikania a v investíciách sa rysujú aj v priemyselnom parku v lokalite Za traťou. Mesto vedie intenzívne rokovania so záujemcami o prenájom plôch v parku, kde sa ešte môže ponúknuť 3,5 ha voľných plôch. 
Do siete reštauračných alebo reštauračno-relaxačných prevádzok pribudli v tomto roku dve:
Reštaurácia XXL v areáli Odevy (po rekonštrukcii bývalej závodnej jedálne Odevných závodov kpt. Nálepku). Má kapacitu 210 osôb a je zameraná na poskytovanie zamestnaneckých obedov (denné menu) – aj s rozvozom do domácností zákazníkov – večerných príjemných posedení, osláv svadieb a pod. (aj s rozvozom a podávaním v domácom prostredí). Ako príklad uvádzame cenu svadobného trojchodového menu, ktoré je od 12€ na osobu vrátane prípitku, kávy a výzdoby. Obdobné služby v Lipanoch ešte poskytujú: Unisono, s.r.o., kaviareň, reštaurácia, turistická ubytovňa (bývalý Hotel Lipa Jednoty SD Prešov), Biely dom, kaviareň a pizzeria, U bieleho koňa, reštaurácia, Hotel Mladosť, kaviareň reštaurácia a ubytovane a Motorest Špárová.
Bowling u Piťa, bowling, pizzeria a kaviareň, v objekte Drevovýroby na Jarkovej ulici, po rekonštrukcii a prestavbe bývalých administratívnych a výrobných priestorov. Považujeme za správne priblížiť obsah pojmu bowling: športová hra, ktorej podstatou je zrážanie kolkov guľou vedenou po parketovej dráhe. Od kolkárskeho športu sa líši trojuholníkovým ložiskovým rámom, v ktorom je umiestnených desať kolkov, väčšou a ťažšou excentrickou guľou (4,5 – 7,25 kg), v ktorej sú otvory pre palec a dva prsty. Odlišnosť je aj v povrchovej úprave dráhy.

V. Výstavba mesta________________________________________
Takmer celý obsah tejto kapitoly sme vyčerpali v kapitole Samospráva mesta, niečo ešte spomenieme v nasledujúcej kapitole Školstvo, preto našu pozornosť obrátime na celé volebné obdobie 2006 – 2010. Mesto Lipany sa dlhodobo zaoberá možnosťami využívania rôznych podporných finančných mechanizmov na zabezpečenie plnenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Vo volebnom období 2006 – 2010 mesto evidovalo projekty v rôznom štádiu realizácie, prípravy, prípadne v schvaľovacom procese. 
Ukončené projekty
V prvom rade si všimneme ukončené projekty, v ktorých žiadateľom bolo Mesto Lipany:
	ukončené v roku 2007:						celkové náklady

Hľadajme to, čo nás spája							6,17 mil. Sk
Art Connects – Umenie spája						2988€
	ukončené v roku 2008:

Art Connects – Umenie spája						4315€
Výstavba viacúčelového ihriska s umelou trávou			438486€
	ukončené v roku 2009:

Priemyselný park Za traťou						1,84 mil. €
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste		8500€
Výstavba nájomných bytov na Hviezdoslavovej ulici:
dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja			295250€
dotácia Štátneho fondu rozvoja bývania					633396€
Pozor deti, svieti červená							3261€
Rozšírenie ponuky pre aktívne trávenie voľného času v meste	229038€
	ukončené v roku 2010

Protipovodňové opatrenia na Lipianskom potoku
a potoku Lúčanka								365664€
ZŠ Komenského 113, stavebné úpravy, modernizácia			1,805 mil. €
MŠ kpt. Nálepku, modernizácia						305384€
Komunitná sociálna práca							68286€
Rekonštrukcia nízkoštandardných bytov Za traťou			2600€
Art Connects – Umenie spája						2000€
Projekty v realizácii
projekty v realizácii (rozvrhnuté na roky 2008 – 2010 alebo 2009 – 2010)
Challenge Europe								nezverejnené
Lipany bez povodní								1,355 mil. €
Modernizácia verejného osvetlenia					248954€
Revitalizácia centra mesta							949078€
Modernizácia ZŠ Hviezdoslavova 1					942091€
Okrem spomínaných by sme ďalej ešte mohli uviesť projekty:
pripravované a predložené (2), neúspešné – zamietnuté (20), ukončené projekty iných organizácií, v ktorých je mesto partnerom (3), rovnaké projekty v realizácii (3), neúspešné projekty iných organizácií, v ktorých je mesto partnerom (4), v ktorých je mesto žiadateľom v spolupráci s inými organizáciami (1).
Uzavrieme konštatovaním: Z hľadiska porovnania počtu ukončených a realizovaných projektov s neúspešnými projektmi úspešnosť predstavuje 50%, pričom do porovnania nie sú zahrnuté predložené a pripravované projekty.
Detaily k tejto kapitole sú uvedené v publikácii Samospráva Lipany – Volebné obdobie 2006 – 2010, str. 48-51.

VI. Školstvo____________________________________________
V minuloročnom kronikárskom zápise (pozri kapitolu Školstvo, str. 265) sme písali predovšetkým o vytváraní ekonomických a materiálnych podmienok pre prácu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej kompetencii mesta. V tomto roku si preto všimneme aktuálne výsledky práce škôl za školský rok 2009/2010, ktoré prerokovalo MsZ na svojom XLV. zasadaní.
Základné školy
Ukazovateľ					ZŠ Hviezdoslavova		ZŠ Komenského 
Počet žiakov					377				774
Počet tried					17				33
Priemer na triedu				22,17				23,42
Monitor (9. ročník):
slovenský jazyk				59,4%				73,8%
matematika					59,4%				70,6%
Rozmiestnenie absolventov:
gymnáziá					18				27
SOŠ, konzervatóriá, neštátne školy	37				81
SOU						2				19
Materské školy
Ukazovateľ					Nám. sv. Martina		Ul. kpt. Nálepku 
Počet detí					134				127
Počet tried					6				6
Základná umelecká škola
Základnú umeleckú školu (ZUŠ) navštevuje 863 žiakov (451 má individuálnu a 412 skupinovú formu) zaradených v hudobnom, tanečnom výtvarnom a literárnodramatickom odbore.
Projekty a aktivity
Základné školy boli zapojené do rôznych projektov: Comenius, MŠ SR, Rozvoj infraštruktúry škôl, Enviro Lipany 2010, projekty Milk Agro Sabi, nadácia Knihy školám, VÚB – Všeobecná úverová banka, Komunitná nadácia Modrá Torysa (KNMT) a Grantový program mesta Lipany (GPML).
Žiaci základných škôl dosiahli pekné úspechy v krajských aj celoslovenských súťažiach: Vševedko, Slávik Slovenska, florbal, Botanikiáda, McDonald Cup, Jednota Cup, stolný tenis, mažoretky, NAKS 3, Expert – Geniality, Štúrov Zvolen ...
Materské školy vytvorili a realizovali projekty: Preventívny program primárnej prevencie drogových závislostí, Program environmentálnej výchovy „Ahoj, Zem“ a Bezpečná škôlka.
Veľmi pekné boli aktivity ZUŠ, rovnako domáce, mimolipianske i medzinárodné, na ktorých sa podieľali všetky odbory štúdia. Výrazné boli aktivity a výsledky speváckeho zboru Septemthillis a akordeónového orchestra. V kapitole Samospráva mesta sme spomenuli, že speváckemu zboru Septemthillis bola udelená Cena primátora mesta za výsledky v medzinárodných súťažiach a za založenie tradičného podujatia Lipianska hudobná jar. 
Podrobnosti o výsledkoch škôl obsahujú správy o práci škôl v školskom roku 2009/2010 (prílohy zápisnice zo XLV. zasadania MsZ) a zaiste sú uvedené aj v kronikách škôl. Aby sme aj v kronike mesta boli konkrétnejší, spomenieme názvy niektorých zaujímavých podujatí:
	materské školy: Cesta plná hádaniek, Čoskoro budem prvákom, Meduška, Viacboj predškolákov, Tvorivá jesenná tržnica ...
	základné školy: Naj chlapec, naj dievča, 112 spája nás, Paradne lipjanske dzifki, Kde bolo, tam bolo, U partnerov v Nemecku ...
	ZUŠ: Európsky festival akordeónových orchestrov, Septemthillis sa vrátil s úspechom ...

O spomínaných podujatiach informovali aj Aktuality lipianskej radnice (ALR) v tomto roku, ktoré sú dokumentačnou prílohou kapitoly Za záver.
Zaujímavé názvy podujatí a aktivít môžeme spomenúť aj za školy, ktoré nepatria do zriaďovateľskej kompetencie Mesta Lipany, ale v meste pôsobia:
Gymnázium: Gréci na gymnáziu (pobyt projektových partnerov na tému Späť do histórie: 60-te roky). Úspešní recitátori v ruskom jazyku (krajské kolo Ars poetica), Mesiac prežitý v tábore Moskovija (pobyt piatich študentov v Medzinárodnej letnej škole ruského jazyka v detskom tábore Moskovija), Zahraničná výmena v Belgicku (pobyt 21 študentov a troch učiteliek v partnerskej škole Santa Maria Institut v Kasterlee v Belgicku), G.Kom nastupuje (vznik novej študentskej spoločnosti – v poradí trinástej, ktorá okrem iného bude spravovať čajovňu a organizovať zaujímavé akcie), Kemp mladých novinárov – 80 nádejných mladých žurnalistov z redakčných rád školských časopisov regiónu hornej Torysy). Účastníci kempu dostali certifikát o absolvovaní školenia a novinársky preukaz a budú sa podieľať na chode spravodajského portálu hornej Torysy www.itorysa.sk, ktorý podporuje organizácia Iuventa Bratislava. Za všetky školské časopisy predstavujeme Vzlet, časopis nášho gymnázia, číslo 1, jeho 12. ročníka ako dokumentačnú prílohu.
Stredná odborná škola, (SOŠ): realizácia projektu Obnova objektu školy a telocvične s celkovými oprávnenými nákladmi 777176€ (zdroje EÚ 738317€ a spolufinancovanie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) 5%). Projekt bol investičný a predstavoval deväť druhov náročných stavebných prác. Školský rok 2010/2011 škola začala v obnovených priestoroch, ktoré teraz nepripomínajú 40 rokov ich jestvovania, lebo sú vynovené.

VII. Kultúra____________________________________________
Kalendár podujatí a Programy kultúry
v zápise o kultúrnospoločenskom živote mesta budeme vychádzať z dvoch dokumentov, ktoré prerokovalo aj mestské zastupiteľstvo (MsZ):
Kalendár podujatí na rok 2010 a Hodnotenie plnenia programov Mesta Lipany k 31. decembru 2010 – Program 8 – Kultúra a šport, ktorý má viacero podprogramov. Postupne sa k nim v zápise dostaneme.
Prvý dokument okrem pravidelných podujatí na kalendárne mesiace ponúkal aj športové aktivity či iné aktivity otvorené pre verejnosť – vždy s presnými údajmi o čase a mieste konania – a kontakty na všetky zariadenia v meste, ktoré participujú na kultúrnospoločenskej práci. Tých zariadení je neúrekom – až 42. Kalendár podujatí sa „rozmieňal na drobné“ každý mesiac na informačných tabuliach rozmiestnených vo viacerých častiach mesta. Je dokumentačnou prílohou. 
Hodnotenie programov
Ďalej prejdeme k hodnoteniu. Spomínaný Program 8 Kultúra a šport mal tento zámer: Mesto Lipany – kultúrne a športové centrum regiónu. Z podprogramu 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít – kultúrne podujatia môžeme spomenúť: detské divadelné predstavenia, výchovné koncerty, hudobné koncerty, galaprogramy ako napríklad: Krepľa bál, Ženám k sviatku, Náš učiteľ – náš učiteľ, Rozprávanie spod košatej lipy, Kráľ moderného tanca, Vitaj drobček, podujatia pre dôchodcov, vianočné koncerty, vianočné trhy ... Alebo len pre deti: Peter Bažík, Deň detí, Deťom k sviatku, Cesta rozprávkovým kúpaliskom, O červenej čiapočke, Poďme spolu do rozprávky s divadlom Maškrtníček, spoločné stretnutia s Mikulášom, rozsvietenie vianočného stromčeka ...
Kultúrne leto
Do tohto podprogramu patrili aj hudobné koncerty v rámci Kultúrneho leta 2010 – koncerty hudobníkov amatérov z Lipian a blízkeho okolia v nedeľu podvečer na pódiu v parku: Tenereza, Ružový panter, Generácia, Krypton, folklórny súbor Ľubotín, Evans, Verbunk. Zaujímavým podujatím v rámci medzinárodného programu Shengenský poludník Euroorchestries Slovakia bol koncert japonského speváckeho zboru WA-ON. Mesto bolo spoluorganizátorom 4. ročníka hudobného festivalu Pohodička pre hudobné žánre rock, pop, funky a džez.
Výstavy
Zaradíme tu aj viaceré výstavy v multifunkčnom objekte mestskej galérie: výtvarné práce žiakov i absolventov výtvarného odboru ZUŠ, Ladislava Turlíka, Matúša Vandžuru, Jozefa Ondruša, Anny Hirkovej, Mariana Bagnija a Oresta Ciupka. Osobitnú zmienku venujeme výstave – výberu z tvorby miestneho výtvarníka Miroslava Buchera pri príležitosti životného jubilea. Inými druhmi výstav boli výstavy: Ekológia od prameňa, výstava bábik – Orbis Mystica, poľovnícke trofeje – Poľovníci a príroda, V zajatí gladiol, výstava rádioprijímačov a gramofónov, Moje hobby, vianočné perníky ...
Art Connects
Pekné podujatia môžeme zaznamenať aj z programu 8.2 Rozvoj miestnej kultúry a medzinárodnej spolupráce. Na prvom mieste spomenieme 5. ročník Medzinárodného výtvarného plenéra Art Connects: detská časť (15 detí zo ZUŠ Lipany a z Poľska pod odborným vedením profesionálnych umelcov) a profesionálna časť (15 profesionálov z Česka, Poľska, Slovenska, Ukrajiny, Srbska a Čiernej Hory). Intenzívne boli aj priateľské vzťahy s družobnými poľskými mestami Piwniczna, Muszyna, Fajslawice a ukrajinským mestom Chust. Na niektorých podujatiach sa stretli reprezentanti týchto miest a predstavili svoju kultúru, tradície a utužovali vzájomné kontakty.
Zo záujmovo-umeleckej tvorivosti uvedieme najprv podujatie s dlhoročnou tradíciou – 41. ročník okresnej prehliadky Kreácie detského folklóru alebo aj lipinsku novú tradíciu Lipianska hudobná jar (LHJ), iniciátorom ktorej je naša ZUŠ.
Každá lipianska škola je domovom nejakého záujmového umeleckého telesa. Z ich spolupráce s referátom kultúry a športu MsÚ sa zrodili také vďačné podujatia ako napríklad: Najdrahšia mamička, Daruj krv, daruj život, Mesto dôchodcom, dôchodcovia mestu, Tajomstvo bielej pastelky, programy pre hendikepovaných občanov, pre nevidiacich, pre deti z rehabilitačného strediska, pre klientov Domu pokojnej staroby ...
V meste pôsobia folklórne súbory, tanečné kluby, spevácke zbory, hudobné telesá, ale žijú tu aj jednotlivci, ktorí vynikajúcimi výsledkami Lipany reprezentovali na súťažiach v rámci Slovenska i medzinárodne. Výrazné úspechy dvoch umeleckých telies pôsobiacich pri ZUŠ (spevácky zbor Septemthillis a akordeónový orchester) sme už spomenuli v kapitole Školstvo, na tomto mieste pridáme dva úspechy jednotlivcov:
Tanečný pár TK Tilia Kristína Vislocká – Jakub Kocurko na Majstrovstvách SR v desiatich tancoch v Košiciach získali prvý historický titul majstrov Slovenska. K doterajším siedmim titulom v plesových choreografiách pribudol pre tanečný klub aj titul v sólových tancoch.
Katarína Jacková účinkovala v programe Slovenskej televízie STV1 „Minitalent show“ v sólovom speve piesne Dlouhá noc z repertoáru Heleny Vondráčkovej. Reprezentovala našu ZUŠ (učiteľka spevu Mária Ondrejová) a tým, pochopiteľne, aj mesto.
Spoločenské organizácie a záujmové združenia
Podprogram 8.3 Činnosť spoločenských organizácií a združení obsahoval spoluprácu Mesta so spoločenskými organizáciami, dobrovoľnými združeniami, občianskymi iniciatívami na 120 výchovných podujatiach, besedách, živých diskusiách a tvorivých dielňach. Boli to stretnutia záhradkárov, hasičov, poľovníkov, cykly prednášok zo zdravotnej výchovy, reklamno-predajné akcie, vzdelávacie akcie záujmových skupín a jazykové kurzy pre verejnosť.
Hasiči: Ocenenie Martina Majtnera
Ako príklad môžeme zaznamenať lipianskych dobrovoľných hasičov dobrovoľných hasičov (DHZ). Mesto im venuje pozornosť, podporuje ich činnosť. Primátor mesta sa zúčastnil aj  na ich výročnej schôdzi. Vo svojom strede majú hasiči aj výrazné osobnosti. Takou osobnosťou je aj Martin Majtner, dlhoročný funkcionár DHZ, čerstvý nositeľ najvyššieho zväzového vyznamenania – čestného titulu Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO), ktoré prevzal v Žiline. Najvyšší titul mu pribudol k doterajším oceneniam: Za príkladnú prácu, Za zásluhy, Za mimoriadne zásluhy, Vzorný požiarnik II. stupňa a stužka za dvadsaťročnú činnosť. Navyše záslužnú prácu vykonáva aj pre Mesto: ako vášnivý fotoamatér je fotoreportérom mnohých udalostí, o čom svedčia aj fotografie vo fotoalbumoch oddelenia kultúry a športu MsÚ.
Mestská knižnica
Podprogram 8.5 Mestská knižnica mal zámer Priateľské kultúrne centrum, knižnica pre všetkých občanov. Z hodnotiaceho materiálu sme vybrali tieto údaje – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov knižnice 852 (plán minimálne 730), počet podujatí 62 (plán 50), obnova knižničného fondu – počet zakúpených titulov 256 (plán 230). Z podujatí: prehliadka v prednese poézie a prózy pre deti materských škôl Meduška v rámci Týždňa slovenskej literatúry, regionálna prehliadka Mám básničku na jazýčku, literárny festival Čítajme spolu, v rámci ktorého sa návštevníci mohli stretnúť na literárnych besedách so známymi spisovateľmi (Magda Vášáryová, Gabriela Futová, Rút Lichnerová, Rudolf Dobiáš, Oľga Feldeková). Zaujímavé boli aj besedy o súčasnej slovenskej tvorbe s členkami Únie žien. Knižnica okrem výpožičnej činnosti zabezpečuje aj predaj kníh.
Vybrané podujatia – Výstavy – Fotografická: Los Andes
A teraz k niektorým zaujímavým podujatiam:
Najprv dve výstavy, prvá zo začiatku roka a druhá z jeho záveru.
Prvá: fotografická, ale nie tak celkom bežná. Dáme jej exotický názov LOS ANDES, lebo to bola výstava fotografií z expedície s rovnakým názvom v Patagónii (Južná Amerika), ktorú v predchádzajúcom roku absolvovali traja Lipanci: Martin Gladiš a bratia Igor a Martin Tinákovci. Autorom myšlienky a realizátorom výstavy bol gymnazista Patrik Falat s podporou sponzorov KN Modrá Torysa, Fotoslužba na Námestí sv. Martina 39 a Ján Gajdoš. Miestom výstavy bola klubovňa gymnázia.
Zberateľská: Jozef Miko
Druhá výstava môže mať názov zberateľská. Ak sa vysloví meno a priezvisko Jozef Miko, takmer každý Lipanec vie, že ide o zberateľa rádioprijímačov, gramofónov, magnetofónov a tranzistorov. Pán Miko je majiteľom zbierky viac ako dvesto kusov elektroniky tohto druhu a rôznych značiek (Tesla, Philips, Telefunken z rokov 1935 – 1966, no v zastúpení sú aj iné značky). Na výstave v klube mladých bolo reprezentovaných 40 rádií, gramofóny, magnetofóny a 28 typov tranzistorov od vreckových až po tie väčšie. Najhodnotnejší kus jeho zbierky, stoštyriročný gramofón na výstave chýbal, lebo pán Miko má k nemu osobný vzťah. Exponáty zaiste majú vysokú zberateľskú hodnotu. Aby toho nebolo dosť, pán Miko má ešte jedno hobby: zbieranie a sušenie liečivých rastlín.
Foto tvojho mesta
Aj tretie podujatie malo charakter výstavy. Ide o výstavu fotografií z celoročnej súťaže FOTO TVOJHO MESTA, ktorú Mesto Lipany vyhlásilo pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Lipanoch (1312 – 2012). O vyhlásení výstavy sme písali v minuloročnom zápise, vrátane kritérií a kategórií. Na vernisáži výstavy boli vyhlásené výsledky súťaže. Tu sú prvé tri miesta:
Úsmevy, Karol Špyrka, Pod kopaninou 13, Lipany (víťazná fotografia je dokumentačnou prílohou zápisu),
Kríž, Ľuboš Krahulec, Kukučínova 10, Lipany,
Séria fotografických záberov na lipiansky kostol, Richard Falat, Štúrova 20, Lipany.
Odborná porota vyberala zo 69 snímok. Konštatovala tiež, že pôvodný zámer vyhlasovateľov súťaže nebol splnený v kategóriách Život v meste a Rozvoj mesta. Vyhlásenie výsledkov súťaže si všimla aj redakcia Korzára (pozri Lipany sa dostali pod paľbu fotoaparátov, Korzár z 9.10.2010). Výstrižok z novín je dokumentačnou prílohou. 
Lipianska hudobná jar
Tohoročný 4. ročník Lipianskej hudobnej jari (LHJ) mal trojaký charakter: lipiansky, slovenský a medzinárodný. Na troch koncertoch (18., 25. a 29. apríla) mohli účastníci vidieť a počuť sólistov i telesá domácej ZUŠ, hostí zo Slovenska (Sabinov, Košice, Michalovce), ale aj z Grécka (huslista Orfeus Papafilippou, ktorý žije a pôsobí vo Veľkej Briitánii, umelecky spolupracuje s Máriou Kmecovou našou rodáčkou, bývalou absolventkou ZUŠ v Lipanoch, dnes koncertnou klavíristkou v mnohých krajinách strednej a západnej Európy (aj ona žije a pôsobí vo Veľkej Británii). Lipiankou je tiež Mgr. art. Miriam  Maťašová, operná speváčka, ktorá doteraz pôsobila ako sólistka Štátneho divadla (ŠD) Košice, Divadla Jonáša Záborského (DJZ) Prešov, Slovenského národného divadla (SND) Bratislava a v Štátnej opere Banská Bystrica. Z hudobných telies spomenieme tanečné orchestre ZUŠ Lipany, Sabinov, Klasik band Košice a Spevácke združenie ZUŠ Michalovce. Súrodenci Samselyovci a Anna Lipjancová doprevádzali spev na husliach, klavíri, flaute a fagote.
Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú programy jednotlivých koncertov s profilmi účinkujúcich.
Opera ŠD Košice: Marián Lukáč
Ak hovoríme o hudobnom umení, nemôžeme obísť jehu premiéru Opery ŠD Košice (14. mája), a to dielo kalábrijského skladateľa Francesca Cileu Adriana Lecouvreur. Medzi sólistami premiéry bol aj Lipanec Marián Lukáč. O kvalitách jeho speváckeho a hereckého výkonu recenzentka predstavenia Michaela Mojžišová napísala: Zážitkom prvej premiéry bol barytonista Marián Lukáč. Krásne vláčna kantiléna príjemne sfarbeného hlasu a nepatetické herectvo urobili z jeho Michonneta najplastickejšiu postavu večera“ (denník Sme z 20. mája – novinový výstrižok ako dokumentačná príloha).
Darcovia krvi
V programe Daruj krv, daruj život pod patronátom MsÚ a Mestského spolku Slovenského červeného kríža (MsS SČK) v Lipanoch (17. mája) boli odovzdané finančné ocenenia mesta novým držiteľom Janského plakiet za bezpríspevkové darovanie krvi:
	bronzová plaketa: Antónia Plavčanová, Jarková 2, Stanislav Novysedlák, Odbojárska 44,
	strieborná plaketa: Rastislav Michalík, Štúrova 34,
	zlatá plaketa: Andrej Vaľko, Jána Bottu 1, Albert Kuľbaga, Dubovická roveň 32, Peter Demek, Štúrova 1.

Juraj Bicko
Lipany majú aj nositeľa najvyšších ocenení za darovanie krvi. Je ním Juraj Bicko, Hviezdoslavova 8, ktorý od roku 1976 daroval krv asi 120 krát (približne 58 litrov vzácnej tekutiny). Po prvých troch vyššie spomenutých plaketách, bol doteraz ocenený aj diamantovou plaketou a plaketou MUDr. Jána Kňazovického (za stonásobné darovanie krvi u mužov). Na otázku PhDr. Viery Urdovej, zástupkyne primátora, predsedníčky informačnej komisie MsZ pre ALR „Na čo alebo na koho myslíte, keď vám zo žily tečie krv do plastového vrecka?“ odpovedal jednoducho, nepateticky: „Pri darovaní krvi myslím tak všeobecne, že ju venujem každému, kto ju bude potrebovať a pomôže pri záchrane života. Na konkrétnych ľudí myslím len v prípade, keď ju darujem pre daného človeka alebo priateľa.“
Floriánska kvapka krvi
Ocenenie darcov krvi bolo súčasne akousi výzvou pre pravidelných i náhodných darcov k darovaniu krvi v rámci Floriánskej kvapky krvi z iniciatívy DHZ v Lipanoch. 13. mája sa uskutočnil výjazdový odber krvi (NTS SR Prešov) v priestoroch DHZ. K odberu sa prihlásilo 51 darcov darovať mohlo 47, medzi nimi i prvodarcov – študentov gymnázia. 
Dokumentačnými prílohami sú: leták k podujatiu Daruj krv, daruj život, návrh na ocenenie darcov krvi za rok 2010 a leták – pozvánka na Floriánsku kvapku krvi.
Cezhraničná poľsko-slovenská spolupráca
Dve podujatia z oblasti spolupráce s poľskými prihraničnými mestami: 
„Zrobmy cos´ razem“ – festival v poľskom meste Fajslawice. Na pozvanie primátora mestečka sa na ňom zúčastnil folklórny súbor Šarišská lipa, ktorý s veľkým úspechom predviedol nové choreografie, napr. Verbunk, Vareškový a Ližečkový. Poľskí priatelia obdivovali najmä to, že súčasní mladí ľudia (rozumej členovia súboru) ovládajú toľko druhov starých ľudových tancov a dokážu ich tancovať s takou ľahkosťou a radosťou. Za bohatú pohostinnosť sa členovia Šarišskej lipy poďakovali 
ďakovnou piesňou. 
„Pohľadnice z Muszynského zámku“ – pracovná cesta KN Modrá Torysa (v spolupráci s OZ Kamenná veža z Kamenice) do Muszyny na prezentáciu publikácie Pohľadnice z Muszynského zámku a Zámky na historickej obchodnej ceste na poľsko-slovenskom pohraničí. V publikáciách sa okrem hradov na poľskom území (Muszyna, Rytro) spomínajú aj maše blízke hrady Kamenica a Plaveč. Autorka publikácií Barbara Chudzinska z Jagellowskej univerzity v Krakowe sa poďakovala Marekovi Sabatulovi (predstaviteľ OZ Kamenná veža) za spoluprácu pri tvorbe materiálov.
OZ Kamenná veža
OZ Kamenná veža z Kamenice sa usiluje o záchranu zvyškov Kamenického hradu a raz v roku organizuje hradné hry.
OZ Novum Castrum
Podobné zameranie má aj OZ Novum Castrum, ktoré koncom júna toho roku vzniklo v Lipanoch. Jeho poslaním je záchrana, obnova, výskum, propagácia a rekonštrukcia stredovekého architektonického dedičstva a kultúrnych pamiatok SR, aktuálne s hlavným zreteľom na Hanigovský hrad (konzervácia a rekonštrukčné práce). hlavným cieľom OZ je záchrana pamiatok v našom regióne a ich sprístupnenie širokej verejnosti.
Mestská kronika v televízii
Nakrátko sa ešte vrátime k minuloročnému oceneniu kroniky mesta v celoslovenskej súťaži Slovenská kronika 2009. V súvislosti s týmto ocenením STV, štúdio Košice (regionálny denník) 22. januára odvysielalo televízny šot o kronike (dramaturg a redaktor Petr Navrátil). O päť dní neskôr, 27. januára bol kronikár aj v živom vysielaní regionálneho denníka na rovnakú tému.
Nekrológ: prof. PhDr. František Miko, DrSc.
Na úplný záver kapitoly zaznamenávame jeden nekrológ: 13. novembra toho roku zomrel v Bratislave vo veku 90 rokov prof. PhDr. František Miko, DrSc. (1920 – 2010), významný slovenský jazykovedec, literárny vedec, literárny teoretik a autor koncepcie štýlu, náš rodák. V roku 2005 sme mu v kronike venovali tematický zápis. Nekrológ k jeho úmrtiu sme postrehli v denníku Sme z 20. novembra (Stanislav Rakús, spisovateľ a literárny vedec) a na webovej stránke Slovenskej akadémie vied (SAV) – Informačný servis – Oznamy SAV, autorka Dana Hučková, USIL – SAV). Nekrológ uverejnili ALR v poslednom tohoročnom čísle (Odišiel náš rodák, autor kronikár). 
V závere nekrológu SAV sa píše: „V profesorovi Františkovi Mikovi stráca slovenská literárna veda významnú osobnosť, ktorá neoceniteľnou mierou prispela k rozvoju teoretického myslenia i k jeho aplikácii v oblasti interpretácie umeleckého textu.“
Posledná rozlúčka s prof. PhDr. Františkom Mikom, DrSc., bola 22. novembra toho roku v bratislavskom krematóriu.
Česť jeho pamiatke!
Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú: nekrológ SAV s malým portrétom, portrét zo zdrojov TASR, nekrológ Stanislava Rakúsa z denníka Sme a príspevok toho istého autora „Osobnosť a hodnoty“ z rubriky Názory denníka Sme z 18. augusta toho roku. 
A k celej kapitole (ak už doteraz neboli spomenuté) ešte aj letáky a pozvánky k vybraným podujatiam.

VIII. Cirkevný život_______________________________________
Košická arcidiecéza
Kým prejdeme k udalostiam života farského spoločenstva v Lipanoch, zaznamenáme najvýznamnejšie udalosti v Košickej arcidiecéze, lebo priamo súvisia s udalosťami farskými.
Jubilant: Mons. Alojz Tkáč
Udalosťou č. 1 bolo 20. výročie episkopátu Mons. Alojza Tkáča, arcibiskupa metropolitu (17.3.1990). v rokoch jeho biskupskej služby sa výrazne prehĺbil náboženský život: obnovenie činnosti Kňazského seminára sv. Karola Boromejského, povýšenie diecézy na arcibiskupstvo a vznik novej cirkevnej provincie, prijatie pália pri príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II. v Košiciach a kanonizácie troch košických mučeníkov, arcidiecézna synoda, založenie Teologickej fakulty Katolíckej univerzity, 200. výročie vzniku arcidiecézy, nárast kňazských povolaní, erigovanie nových farností ... V tomto roku pápež Benedikt XVI. prijal abdikáciu Mons. A. Tkáča na úrad arcibiskupa (vzhľadom na kánonický vek a za nového arcibiskupa metropolitu vymenoval Mons. Bernarda Bobera, doterajšieho pomocného biskupa. Úrad košického arcibiskupa metropolitu kánonicky prevzal 29. júna v Dome sv. Alžbety v Košiciach (katedrálny chrám) za účasti významných hostí cirkevného a spoločenského života. To bola druhá významná udalosť.
Zodpovedný úrad Mons. Bober prijal v duchu svojho biskupského hesla „S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“, ktoré aktualizoval novou myšlienkou „Čo Boh robí, dobre robí a ja počítam s Božou pomocou od začiatku“. Vo svojej arcibiskupskej službe si želá tri veci: „aby všetci cítili, že je tu pre nich a že chce byť jednotiacim prvkom, prehĺbiť identitu a svätosť kňazov a do tretice, aby kňazi boli čitateľní a zrozumiteľní.“  Stal sa štrnástym biskupom na čele Košickej arcidiecézy v jej viac ako dvestoročnej histórii, ktorá v súčasnosti má 670 tisíc veriacich, 215 farností a 415 kňazov.
Rok sv. Ondreja
Udalosť č. 3: K prvému stretnutiu nového arcibiskupa metropolitu s kňazmi arcidiecézy (po prevzatí úradu) došlo na celodiecéznych rekolekciách dňa 27. novembra v katedrále. Pri tejto príležitosti vyhlásil Rok sv. Ondreja (patróna arcidiecézy), ktorý potrvá do 30. novembra 2011. Stalo sa tak osobitným dekrétom. „Pre arcidiecézu je to výzva k duchovnej obnove zameranej na posilnenie viery, na povzbudenie k svätosti a opravdivému spoločenstvu všetkých členov diecéznej rodiny“ (citát z dekrétu). K Roku sv. Ondreja bol zameraný prvý pastiersky list arcibiskupa metropolitu veriacim arcidiecézy, ktorý sa v kostoloch čítal pri sv. omšiach v nedeľu Svätej rodiny 26. decembra.
Najpodstatnejšou časťou zápisu boli farské udalosti. Začneme duchovnými: 
Farnosť: Striedanie farára
Striedanie farára: Nový arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober povolal terajšieho farára ThDr. Vladimíra Šostáka, PhD., do úradu biskupského vikára pre pastoráciu s účinnosťou od 1. septembra. Preto k tomuto dátumu došlo k zmene – striedaniu. ThDr. Vladimír Šosták pôsobil v lipianskej farnosti ako farár sedem rokov (2003 – 2010). Lipany boli jeho tretím pastoračným pôsobiskom. Farníkom a mestu sa poďakoval vo Farskom liste č. 4 (Rozlúčkové slovo farnosti) a v ALR z augusta (Duchovné slovo na záver). Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo aj stretnutie so spomienkami na sedem spoločne prežitých rokov mesta a farnosti v mestskej galérii (videoprojekcia, rozhovory, agapé ...)
Za nového farára farnosti arcibiskup ustanovil prof. PhDr. ThDr. Petra Zubka, PhD. Vo Farskom liste č. 41 sa veriacim farnosti predstavil: „Doteraz som pôsobil ako interný vysokoškolský učiteľ na Teologickej fakulte (TF) Katolíckej univerzity (KU) v Košiciach. Okrem toho som bol arcibiskupským vikárom. Ako univerzitný profesor ostávam pôsobiť naďalej, ale  priamo v Ružomberku.“ Jeho inštalácia ako nového farára sa uskutočnila pri sv. omši dňa 16. septembra za účasti Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa metropolitu, dekana lipianskeho dekanátu ThLic. Tomáša Čapa, miestnych duchovných a ďalších kňazov dekanátu či arcidiecézy. Prvú sv. omšu vo farnosti slúžil dňa 9. septembra, v deň výročia konsekrácie farského kostola.
Novokňazi
Novokňazi: Farnosť v tomto roku mala dvoch novokňazov.
Dalibor Ondrej (rodičia Štefan a Anastázia rod. Kolcunová) prijal kňazskú vysviacku 19. júna v košickej katedrále. Jeho novokňazským mottom sú slová z evanjelia sv. Marka „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých“ (MK 9, 35).  Primičnú sv. omšu slávil vo farskom Kostole sv. Martina, biskupa, za účasti domácich duchovných, ďalších pozvaných, medzi ktorými boli aj pátri benediktíni z opátstva v Clevelande (USA) kde novokňaz absolvoval pastoračný ročník (po 3. ročníku teologického štúdia). Prvým kaplánskym pôsobiskom novokňaza Dalibora je farnosť Trebišov.
V rovnaký deň kňazskú vysviacku v Nitre – Na Kalvárii prijal aj Lukáš Mizerák, SVD, z filiálky Lúčka lipianskej farnosti (mladší brat Jána Mizeráka, SVD, ktorý už misijne pôsobí v Číne). Misijné určenie novokňaza je Kuba. Jeho primičným dňom bola sobota 26. júna a miestom slávenia primičnej sv. omše filiálny kostol sv. Anny v Lúčke.
Jubileá kňazov
Jubileá kňazov: Vdp. ThLic. Kamil Jankech toho roku, a to  hneď v jeho 1.1.1940) oslávil 70 rokov. 1. apríla toho roku bol vymenovaný za kaplána Jeho Svätosti pápeža Benedikta XVI. (Mons.). V Lipanoch pôsobil ako dekan, farár v rokoch 1993 – 2001, v súčasnosti je duchovným správcom a rektorom Augustinea v Bardejovských Kúpeľoch. 2. januára 65 rokov (*2.1.1945) oslávil Mons. prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD., v rokoch 1973 – 1993 farár a neskôr aj dekan v Lipanoch, dnes univerzitný profesor TFKU, prepošt Metropolitnej kapituly kanonikov v Košiciach. Tretím jubilantom bol súčasný kaplán našej farnosti vdp. Marek Petrigal, ktorý oslávil 10. výročie kňazskej vysviacky (ordinovaný 17. júna 2000 v Košiciach).
Farské udalosti
Pokračujeme farskými udalosťami:
Birmovka: Budúci birmovanci absolvovali dôkladnú prípravu formou katechéz a v skupinkách pod vedením animátorov, aby 3. októbra pri sv. omši prijali sviatosť birmovania, ktorú im vyslúžil Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup. Sviatosť birmovania prijalo 192 birmovancov z farnosti (vrátane filiálok). 
Odpustové slávnosti, vo farskom chráme boli tri: 5. septembra – jesenný odpust narodenia Panny Márie, kedy slávnostnú sv. omšu celebroval vdp. Štefan Bielak, kaplán z Plavnice; 9. septembra – slávnosť konsekrácie farského chrámu, celebroval nový lipiansky farár, vdp. prof. Peter Zubko a slávnosť titulu farského chrámu (sv. Martin, biskup): v deň titulu 11. novembra slávnostným celebrantom bol Mons. Stanislav Stolárik a martinská slávnosť v nasledujúcu nedeľu 14. novembra celebroval Mons. Pavol Dráb, kanonik, univerzitný profesor. Z iniciatívy nového farára po prvýkrát sa vo farnosti konala Novena k sv. Martinovi podľa osobitných textov, ktorí pre vnútornú potrebu farnosti zostavil prof. P. Zubko, farár.
Duchovné obnovy
Duchovné obnovy boli tri: prvá, trojdňová sa konala pred kňazskými vysviackami našich novokňazov v dňoch 3. – 6. júna vo filiálke Lúčka. Viedol ju P. Ján Kušnír, SVD, z Nitry; druhá adventná (30. novembra – na začiatku roku sv. Ondreja, apoštola, patróna diecézy. Farnosť vtedy hostila vzácnu návštevu – provinciálnu predstavenú Milosrdných sestier Sv. Kríža, ktoré majú malú komunitu aj v našej farnosti (Lúčka – Potoky). Okrem vizitácie komunity pri večernej sv. omši darovala našej farnosti relikvie bl. sestry Zdenky Schelingrovej, ktoré budú trvalo uschované vo farskom chráme. Celebrant sv. omše dekan vdp. ThLic. Tomáš Čap, farár z Torysy, požehnal obraz bl. Zdenky, ktorý je určený na verejnú úctu. Sv. omši predchádzala akadémia krížových sestier; tretia „Svätá rodina hľadá prístrešok“ už predchádzala Vianociam. 
Dobrá novina
Dobrej novine, koledovaniu detí v domácnostiach farnosti, venujeme osobitný odsek zápisu. Jej XVI. ročník sa konal v celej farnosti a priniesol tieto konkrétne výsledky: Lipany 900,37€ a 1134,- Sk, Ďačov 985,90€ a 1615,- Sk, Lúčka 1091€ a 595,- Sk, ZŠ Komenského 113 92,19€.
Púte
Z ďalších udalostí vyberieme dve:
Púte: XIII. ročník celoslovenskej púte seniorov Slovenska v Roku kresťanskej kultúry (8. júl) s osobitným programom. Slávnostnú sv. omšu celebroval J. Em. Jozef kardinál Tomko. Pútnici z Lipian naplnili dva autobusy. Medžugorie (október): duchovný sprievodca z Lipian vdp. Lukáš Libák, kaplán.
Rytierska slávnosť lipianskych skautov (115. zbor SKUDOS) pri príležitosti dňa sv. Juraja, patróna skautov (24. apríl): ranná sv. omša, krátke divadelné predstavenie s tematikou legendy o sv. Jurajovi a drakovi a rytierske súboje v mestskom parku. 
Reštaurátorské práce
Hospodárske udalosti môžeme nazvať aj udalosťami kultúrno-hospodárskymi, pretože sa dotýkajú predovšetkým prebiehajúcich reštaurátorských prác na hlavnom oltári farského Kostola sv. Martina, biskupa. V minuloročnom zápise sme uviedli, že svätyňa chrámu je bez hlavného oltára, lebo jeho rozobraté časti sa nachádzajú v reštaurátorských ateliéroch v Levoči a v Spišskom Podhradí. V tohoročnom zápise môžeme uviesť nové údaje:
V týždni pred princípmi nášho novokňaza Dalibora Ondreja (14. – 20. júna) bol z ateliérov privezený a zmontovaný náš historický oltár, ale bez predných oltárnych krídel a sôch. Sochy v oltárnej skrini a súsošie Korunovania Panny Márie v nadstavci oltára boli nahradené veľkoplošnými fotokópiami. Takýto stav trval až do konca kalendárneho roka.
Nový farár prof. Peter Zubko, cirkevný historik, po prevzatí úradu sa začal živo zaujímať o stav a priebeh reštaurátorských prác, čo prinieslo konkrétne kroky:
27. októbra navštívil všetkých reštaurátorov oltára a zistil, že práce sú v pokročilom stave a väčšina sa nachádza vo finálnom štádiu. Dohodnuté boli termíny inštalovania zreštaurovaných častí. Veľmi zaujímavé sú historické zistenia o výnimočnosti lipianskeho svätomartinského oltára v rámci celého bývalého Uhorska, o čom svedčí aj jeho datovanie (1526) – bližšie pozri Farský list č. 49.
2. decembra sa konal kontrolný deň na Spiši za účasti samotných reštaurátorov, odborných metodikov z komory reštaurátorov, z Krajského pamiatkového úradu a lipianskeho farára za objednávateľa a investora. Všetci zainteresovaní potvrdili termíny finalizácie reštaurátorských prác. 
V závere kapitoly o cirkevnom živote ešte spomenieme, že štatistické údaje a údaje o ekonomike farnosti sú uchované v archíve farského úradu, preto ich tu neuvádzame. 

IX. Telovýchova a šport____________________________________
Programy športu
Referát kultúry MsÚ vo svojej pracovnej náplni má aj rozvoj telovýchovy a športu a to vo dvoch podprogramoch:
8.6. Športoviská v meste so zámerom Kvalitná ponuka športových možností v meste a 8.7 Športové podujatia so zámerom Motivácie obyvateľov k športu. 
Športovo-rekreačné aktivity
Ako sa darilo napĺňať tieto zámery?
Šport je v našom meste dostupný širokému okruhu občanov. K tomu slúžia priestory školských telocviční, mestskej haly, haly s umelou trávou a ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ Komenského 113. A tak mali občania aj v tomto roku možnosť zapojiť sa do športovo – rekreačných aktivít. Tie im ponúkali športové kluby: šachisti, stolní tenisti, cyklisti, bojové umenia, TJ Mladosť, TJ Odeva a Klub slovenských turistov takmer v každom ročnom období. Akýmsi vyvrcholením športových aktivít bolo športovo-zábavné podujatie Šport pre všetkých.
Ním budeme pokračovať v zápise, v ktorom si všímame niektoré významné podujatia. 
Šport – relax – zábava bol stručný obsah podujatia na tri júnové dni, určený všetkým bez ohľadu na vek. Program prvých dvoch dní (1. a 5. jún) bol venovaný prevažne deťom a vyvrcholil koncertom Petra Bažíka. Miestom pestrého programu bolo námestie pri pódiu, ale aj areály a telocvične škôl. Podujatie v sobotu 6. júna – Beh na vrchol Minčola, IX. ročník, bolo určené zdatným účastníkom (dĺžka trate 4100m
 s prevýšením 522m, pre detské kategórie 200, 400 a 800m.) Trasa pre hlavný pretek: rázcestie pri poľovníckej chate – skládka – útulňa – kríž – vrchol Minčola.
Futbal
A teraz poďme k futbalu. Naši futbalisti ŠK Odeva boli veľmi príjemným prekvapením druhej ligy skupiny východ. Zimu trávili  na štvrtom mieste, keď mali s druhým a tretím v porovnaní rovnaký počet bodov. Zimná príprava obsahovala niekoľko prípravných zápasov a štvordňové sústredenie vo Vysokých Tatrách (okrem pravidelných tréningových jednotiek). O príprave na jarnú časť súťaže sa tréner Mikuláš Komanický vyjadril: „Vieme, o čom je jarná časť, kde sa hrá o priamy postup. My máme dosť nahrané, môžeme hrať v pohode a robiť našim fanúšikom radosť. A uvidíme, aký bude záver súťaže.“ Aký teda bol čítame v tabuľke: 4. Lipany  30  14 9  7 43:25  51 za treťou Podbrezovou B (52) a pred piatym Prešovom B (51). Lídrom súťaže a postupujúcim do I. ligy bola Moldava nad Bodvou (64). Niektorí hráči z Lipian sa zaradili medzi najúspešnejších strelcov: 10 gólov Andraščík, 8 gólov záhradník, 6 gólov Pončák a Šuhaj.
Ambíciou lipianskych futbalistov v novej sezóne bolo pohybovať sa v hornej časti tabuľky. Dorastenci sa po roku vrátili do najvyššej slovenskej súťaže a perspektívne sa ukazuje aj mužstvo žiakov. Nebude to ľahké, lebo aj v našom regióne sa prejavujú dôsledky hospodárskej krízy.
Memoriál Antona Repeľa
Naši futbaloví dorastenci boli úspešní aj v Jubilejnom 30. ročníku Memoriálu Antona Repeľa, ktorý sa v Lipanoch odohral 26. júna. Účastníci memoriálu boli: výber Výchoodoslovenského futbalového zväzu, výber Oblastného futbalového zväzu, Fajslawice (Poľsko) a ŠK Odeva Lipany, ktorí sa stali aj víťazmi turnaja po finálovom zápase s výberom VsFZ 4:2 ((2:1). Dvaja naši dorastenci: brankár Patrik Kušnír a hráč Lukáš Hovanec patrili medzi najlepších na turnaji. Ceny kolektívom a jednotlivcom odovzdali synovia tragicky zosnulého medzinárodného futbalového rozhodcu Slavomír a Miloš Repeľovci, za organizátorov prezident ŠK Odeva Jozef Križalkovič.
Volejbalové turnaje
Primeranú popularitu v Lipanoch má aj volejbal. Medzi úspešné môžeme zapísať až štyri podujatia volejbalistov:
Valentínsky turnaj vo februári – pilotný ročník, organizátorom ktorého bol VK MIX. Víťazný pohár vybojoval tím TJ Mladosť Lipany.
Marcový turnaj žien pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) s bohatou účasťou žien a dievčat z Lipian, Krivian a Dubovice s podporou Grantového programu mesta Lipany (GPML). Víťazstvo si „uhrali“ volejbalistky gymnázia. Organizátorom tohto  podujatia bola TJ Mladosť.
Volejbalový maratón
Volejbalový maratón (28. – 29. máj) na ihriskách ZŠ a gymnázia. Zúčastnilo sa ho 171 hráčov a hráčok od 11 do 55 rokov z 26 družstiev z Lipian, Slovenska a Poľska (Lipany, Brezovica, Torysa, Dubovica, Ďačov, Kamenica, Krivany, Šarišské Dravce, Sabinov, Prešov, Lesnica, Stará Ľubovňa, Košice, Nitra, Sečovce, Sliač, Revúca, Beckov, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava a Fajslawice). Turnaj opäť podporila KNMT.
Hansruedi cup
Hansruedi cup, 4. ročník turnaja pod patronátom čestného občana Lipian Hansruediho Schreibera zo Švajčiarska. Turnaj bol v programe jeho návštevy v Lipanoch, o ktorej píšeme v kapitole Významné udalosti a návštevy. Zúčastnilo sa ho šesť družstiev, z ktorých na prvých troch miestach sa umiestnili: 1. Predators, 2. VK MIX, 3. Mladosť. Čestný občan turnaj sledoval v telocvični ZŠ a vyslovil spokojnosť s jeho organizáciou.
Volejbalu sa v Lipanoch môže dariť aj vďaka zanieteniu aktivistov (manželia Černickí, JUDr. Toporcer) a učiteľov telocvikárov zo ZŠ (Jaromír Daněk, Hugo Reichstädter).
Florbal
Do povedomia, najmä športujúcej mládeže, sa dostáva florbal (šport, hokej hraný v menšej hale s loptičkou namiesto puku). Priekopníkom tohto mladého športu v Lipanoch sú žiaci ZŠ Hviezdoslavova pod vedením Mareka Adamečka. Podarilo sa im už aj postúpiť na majstrovstvá Slovenska v Trenčíne po víťazstvách v okresnom a krajskom kole. Škola navyše (v spolupráci s VÚB – Všeobecnou úverovou bankou) pripravila projekt na podporu športových aktivít v Lipanoch a okolí so zameraním na florbal. Projekt umožňuje rozšíriť prácu s mládežou a pritiahnuť rodičov pre aktívny oddych.
Šach
Šachisti ŠK Tami Lipany uzavreli šachovú sezónu úspešne. Bola to pre nich prvá sezóna v 3. lige Prešovského kraja. Pomohli im dôsledné tréningy, analýzy partií, ale aj vlastné turnaje: O pohár 17. novembra, Vianočný kapustnicový, Trojkráľový, Veľkonočný a každoročný Memoriál Jozefa Čecha. Do šachových aktivít zapojili aj žiakov ZŠ zo Šarišských Draviec, Krivian, Lipian a stredoškolského gymnázia. Šachový klub má vlastnú webovú stránku o šachu a pri konaní turnajov využíva aj informačné technológie. Má finančnú podporu KNMT a sponzorov. 
XXI. ZOH 2010 Vancouver (Kanada)
Z vrcholných telovýchovných podujatí, presnejšie sviatkov tohto roka spomenieme XXI. Zimné olympijské hry (ZOH) Vancouver (Kanada) 2011 v dňoch 12. – 28. februára. To preto, lebo keď zacitujeme jeden titulok z denníka Sme z 2. marca „Slovensko nemalo lepšiu zimu“ naznačíme, že medailová bilancia je najlepšia v našej histórii „bielych“ hier: zlato a striebro Anastasia Kuzminová v biatlone a bronz Pavol Hurajt v rovnakom športe. Blízko k medaile malo aj hokejisti. V celkovom hodnotení krajín Slovensko obsadilo 17. miesto (zhodne s Bieloruskom) za Talianskom a pred Veľkou Britániou. Počtom 12n zlatých, 7 strieborných a 5 bronzových medailí prvé miesto získala Kanada (opäť novinový titulok „kanadský šport zažiaril doma ako nikdy.“ 
Dokumentačné prílohy k tejto kapitole: novinový výstrižok z denníka Korzár (14.6.), bulletin Memoriál Antona Repeľa – 30. ročník – s výsledkovou listinou, bulletin Vancouver 2010 a novinové výstrižky z denníka Sme (1. a 2. marec).

X. Obyvateľstvo__________________________________________
Štatistika
Štatistické údaje sú obvykle prvými údajmi, ktorými otvárame kapitolu o obyvateľstve nášho mesta. Robíme tak aj toho roku.
	prisťahovaní			66
	odsťahovaní			129
	narodení			76
	úmrtia			47
	počet obyvateľov k 31.12.	6422, o 31 menej ako v roku 2009.

Údaje kronikár získal na oddelení evidencie obyvateľstva MsÚ a z matriky. Vyčlenil z nich aj tieto ďalšie:
Narodení:
podľa mesiacov: najviac v auguste (15), najmenej v máji a v júli (3), 
podľa ulíc: najviac Za traťou (24), Námestie sv. Martina (12), Hviezdoslavova (7),
frekvencia mien: u chlapcov 29 mien, najviac 3 Adam a po 2 Alex, Damián, Matej, Michal, Samuel, Jakub, Peter, Tomáš (podčiarknuté mená sa ako najčastejšie vyskytujú aj na Slovensku, zriedkavé mená: Joachim, Maxim, Tristan, u dievčat 30 mien, najviac po 2 Alexandra, Karolína, Kristína, Lenka, Nicol/Nikola, Tamara, Tereza, zriedkavé mená: Alina, Ariana, Chloe, Jessica, Nicol/Nicola, Sarah, Zara.
Podľa denníka Sme z 20.12. na Slovensku „Jozefa vystriedal Samuel, Annu Sofia“. Zaujímavé sú aj ďalšie výstrižky z uvedeného  denníka, ktoré sa viažu k menám: „Nie si v kalendári, neoslavuješ“, „Vhodné meno sa dá vraj aj vypočítať“ a ako dodatok k nim i Kalendár bežných a nevšedných mien z 18. a 20. decembra.
Demografia
A pridávame ešte jednu demografickú zaujímavosť „O rok nás už bude sedem miliárd“ (denník Sme z 29. decembra). Podľa grafického znázornenia v roku 1800 žila vo svete 1 miliarda ľudí, v roku 1927   2 miliardy, v roku 1999  6 miliárd. Podľa odhadov v nasledujúcom roku 2011 to bude spomínaných 7 miliárd. Maximum dosiahne v roku 2050, keď bude na Zemi žiť 9 miliárd ľudí. Najľudnatejšími krajinami sú Čína (1,25 miliardy) a India (1 miliarda), no podľa odhadov v roku 2050 India predstihne Čínu: India 1,7 miliardy a Čína 1,4 miliardy ľudí. Väčšina ľudí bude žiť v mestách, stále menej ľudí bude žiť na vidieku. V najbližších desaťročiach pravdepodobne vzrastie aj počet veľkých miest do roku 2025 by malo jestvovať najmenej 27 miest s počtom obyvateľov prevyšujúcim desať miliónov. 
Úmrtia
Úmrtia: podľa mesiacov: najviac október (6), najmenej február a august (2), podľa ulíc: Hviezdoslavova 66 (klienti CHDPS) 9, najstarší: Handlovičová Mária (99), Bedlovič Mikuláš (93), najmladší: 2 deti – dvojčatá – 4 a 8 dní, z dospelých Spišáková Helena (35), známi občania: prof. PhDr. Milan Darák, PhD., vysokoškolský učiteľ, Jozef Knapík, učiteľ, riaditeľ školy, Andrej  učiteľ, Jozef Knapík, učiteľ, riaditeľ školy, Andrej Smrek, dlhoročný hasičský funkcionár, František Ševčovič, vedúci pracovník v strojárenskom priemysle. 
Jubilanti
Jubilujúci občania: Podľa údajov v Aktualitách lipianskej radnice (ALR), ktoré každý mesiac v „spoločenskej kronike“ uvádzajú aj jubilantov, ich toho roku bolo viac ako 70. Boli medzi nimi aj verejne známi občania: Klára Grančaiová, Paulína Kasenčáková, učiteľky ZŠ, Jozef Ridilla, učiteľ, riaditeľ ZŠ, MUDr. Alžbeta Smreková, lekárka.
Sociálna oblasť
Sociálna oblasť činnosti mestskej samosprávy predstavovala pestrú, ale náročnú pôsobnosť: spracovávanie agendy žiadateľov o mestské nájomné byty, poradenstvo na úseku starostlivosti o rodinu a dieťa, pomoc občanom postihnutým na zdraví, starým a spoločensky neprispôsobivým občanom, poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, agenda osobitného príjemcu, správy a charakteristiky občanov pre potreby orgánov činných v trestnom alebo priestupkovom konaní. Uvediem dva príklady za volebné obdobie 2006 – 2010: 24 nových mestských nájomných bytov pre mladé rodiny a 23719€ finančných prostriedkov vyplatených ako jednorazová sociálna výpomoc. A ďalší príklad z tohto roka: opatrovateľská činnosť v prospech 18 občanov prostredníctvom 11 opatrovateliek. Doplníme ešte aktuálnu tohoročnú skutočnosť, že XXXVIII. zasadnutie MsZ schválilo „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Lipany na roky 2010 – 2015“, dôležitý dokument, ktorý zabezpečuje, aby sociálne služby zodpovedali miestnym potrebám a reagovali na mestské špecifiká. Dokument je prílohou zápisnice zo zasadania MsZ.
Službou občanom boli aj pravidelné informácie sociálneho oddelenia MsÚ v ALR ako napríklad: jednorazová sociálna výpomoc, posudková činnosť, terénna sociálna práca, prehodnotenie klienta v zariadení e-pay karty, stretnutie s ukrajinskou samosprávou...
Kapitolu uzatvárame konštatovaním či informáciou, že už toho roku sa pripravovalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v máji budúceho roku. Zápis v tejto kapitole bude preto zaiste bohatší.
Dokumentačnými prílohami kapitoly sú novinové výstrižky citované v texte.

XI. Počasie a jeho osobitosti_________________________________
Charakteristika počasia
Ako charakteristiku tohoročného počasia v úvode kapitoly zacitujeme novinové titulky, ktoré svedčia až o dramatických situáciách:
	Teploty klesali až k mínus dvadsať (január),

Dažde prekonávajú dlhé rekordy, voda pretrhla hrádzu, Voda brala aj dobytok, májové dažde prepisujú históriu (máj),
Voda zabíjala a brala domy, Východ sa topil v historickej vode, Ľudí evakuovali na člnoch, Zosuvom sa dalo predísť, Povodňová pochodeň (jún),
Máme stredomorské teploty (júl),
Hladiny stúpajú, Vianoce hrozia záplavami, Rok 2010 môže byť najteplejší (december).
A teraz k charakteristike konkrétnejšie:
Rekordné mrazy
Koniec januára: rekordné mrazy v strednej a východnej Európe, zo susedných krajín najmä v Česku (-30°C) a v Poľsku aj s obeťami na životoch (Poľsko 9, Česko 2). Na Slovensku najnižšiu teplotu namerali v Spišských Vlachoch (-24°C), mŕtvi boli v Bánovciach nad Bebravou, Trenčíne a Trnave.
Stredomorské teploty
Polovica júla: Opak: stredoeurópske miernejšie počasie sa zmenilo na stredomorské rekordy 32°C – 36°C na severe Slovenska 30°C, na západe Slovenska bola dokonca vyhlásená výstraha 2. stupňa (náročnejšie aktivity pre človeka znamenajú veľké nebezpečenstvo). Podľa klimatológa Milana Lapina priemerná ročná teplota vzduchu na Slovensku za 130 rokov vzrástla o 1,7 stupňa. 
Nadmerné zrážky a záplavy – prvá vlna
Máj: Druhá anomália: nadmerné zrážky a záplavy: povodie Hornádu 63,5 mm (priemer za 4 dni). U nás – v Lipanoch: dve povodňové vlny na Lipianskom potoku, no hlavné objekty poldra – zemná hrádza a bezpečnostný prepad – plnili svoje poslanie a funkciu napriek tomu, že neboli ešte dostavané. Polder zabránil veľkým škodám pri krátkom vyčíňaní počasia.
Druhá vlna záplav – zosuvy pôdy
Jún: Druhá vlna záplav s novým fenoménom – zosuvmi pôdy a následne veľkými škodami na domoch obyvateľov: Nižná Myšľa, okr. Košice okolie a Kapušany, okr. Prešov, ale aj inde. Výška škôd: Prešovský kraj 3,1 mil. €, v Lipanoch 100860 €: cyklotrasa na Dubovickej rovni, tok Lučanského potoka, ochranná hrádza a trafostanica v priemyselnom parku, Jarková a Kollárova ulica. Celkové náklady na povodňové záchranné práce v Lipanoch dosiahli 339819 €. V dňoch 23. a 24. júla v Lipanoch búrky s prudkým dažďom a vetrom. 
Decembrové dažde
December: Dažde a topiaci sa sneh spolu s pretrvávajúcim teplým počasím výrazne ovplyvnili stavy vodných tokov na východnom Slovensku: vyhlásený prvý až tretí stupeň povodňovej aktivity na Uhu, Laborci, Bodrogu, Bodve i na dolnom toku Torysy. Ale aj výdatné snehové zrážky: kalamita na Slovensku i v Európe, od 20.12. oteplenie, nízka oblačnosť, hmly: Prešov 4°C, Košice 5°C – 6°C, 25. decembra nové ochladenie, nový sneh.
Dokumentačné prílohy: novinové výstrižky, z ktorých sme citovali titulky v úvode kapitoly.

XII. Mimoriadne udalosti___________________________________
Mimoriadnych udalostí toho roku bolo dosť, najmä vo svete. Niektoré krátko zaznamenáme:
Tragická dopravná nehoda
V Lipanoch: 8. februára bola tragická nehoda na stavenisku preložky štátnej cesty I/68 v blízkosti budúceho kruhového objazdu: vodič bagra pri cúvaní zrazil a smrteľne zranil 74-ročnú chodkyňu z Dubovice.
Nešťastie na železnici
Na Slovensku: V apríli traja železničiari zomreli v rušni po náraze do stojaceho vlaku na Železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi, desiatky zranených cestujúcich boli v osobnom vlaku.
Masakra v Devínskej Novej Vsi
Koncom augusta došlo doslova k masakre v Devínskej Novej Vsi: bývalý vojak zastrelil sedem susedov a nakoniec aj seba, strieľal na všetko, čo sa hýbalo, na autá aj na ľudí na balkónoch. Prestrelka trvala asi pätnásť minút.
Rusko – Smolensk: Letecké nešťastie
V Európe: Rusko – Smolensk: Pri leteckom nešťastí v apríli zomrel poľský prezident Lech Kaczyňski, jeho manželka a mnohí ďalší predstavitelia poľskej elity (celkom 96 mŕtvych). Chceli spomínať na masakru v Katyni, kde v roku 1940 bolo zavraždených 20 tisíc vojakov, predovšetkým dôstojníkov a intelektuálov. 
Maďarsko: Ekologická katastrofa
Maďarsko: V októbri došlo k ekologickej katastrofe: pretrhla sa hrádza nádrže s toxickým odpadom a červené bahno zamorilo dediny pri Balatóne. Do prírody sa vylialo 700 tisíc ton toxického odpadu, toxické bahno zalialo 40 km2 krajiny a siahalo až do výšky 1 metra. Zahynuli štyria ľudia, zranilo sa ďalších 120 osôb, evakuovať museli 400 obyvateľov. 
Island: Výbuch sopky
Ešte raz apríl: Na Islande vybuchla sopka (do výšky 11 kilometrov vychrlila prach a popol) a spôsobila skolabovanie leteckej dopravy v severnej Európe. Pocítilo to aj bratislavské letisko zrušením všetkých letov na Britské ostrovy.
Čile: Záchrana baníkov
Vo svete: Čile: 5. augusta 33 baníkov uviazlo v bani na severe krajiny. Sedemnásť dní trvalo kým záchranári zistili, že sú živí. Asi 600 m pod zemou strávili 68 dní. Všetci boli zachránení pomocou špeciálnej záchrannej kabíny ich po jednom záchranári  vytiahli. Udalosť vyvolala nevšedný záujem, svetové médiá ju prirovnávali k roku 1969, keď sa Američania prvý raz prešli po mesiaci.
Zemetrasenia
Zemetrasenia: Január: Haiti – 7,0 magnitúdy, 200 tisíc obetí, február: Čile – 8,8 magnitúdy, 452 obetí, apríl: Taliansko – 6,3 magnitúdy, 307 obetí, marec: Turecko – 6,0 magnitúdy, 51 obetí.
Dokumentačné prílohy: výstrižky z dennej tlače (denník Sme a Korzár) uvádzajú detaily k opísaným mimoriadnym udalostiam.

Zaujímavosti                         ___________________________________
Výbuch meteoritu
Z tohoročných zaujímavostí zaznamenávame tri:
Pravdepodobný výbuch meteoritu zaznamenali na východnom Slovensku v noci z nedele na pondelok 28. februára: nezvyčajné svetlo na oblohe, mohutná explózia a tlaková vlna, čo trvalo minimálne minútu. Úkaz zaznamenali aj kamery monitorovacieho systému v Lipanoch. Vedecký tajomník Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (AÚ SAV) v Tatranskej Lomnici, Drahomír Chochol sa k tomu vyjadril takto: „Najviac to vyzerá na zrážku Zeme s telesom medziplanetárnej hmoty.“ K podobným zrážkam dochádza niekoľkokrát v roku na rôznych miestach planéty. Maďari označili pravdepodobné miesto dopadu na zem v okolí obce Bretka, okres Rožňava.
Nález vo svätoštefanskej korune
Nález vo svätoštefanskej korune Dómu sv. Martina v Bratislave pri rekonštrukcii veže: sčasti obhorený pergamen, datovaný do roku 1765 – dokument z čias Márie Terézie, zrolované dobové noviny a listina s menoslovom štátnych aj cirkevných autorít, všetko v pevne zacínovanom medenom puzdre. Po reštaurovaní koruny, pred jej osadením na vežu, budú do nej vložené nové dokumenty podobného charakteru pre budúce generácie.
Ankety
Z rôznych ankiet pred koncom roka do kroniky prevezmeme dve:
Udalosť roka 2010: Najväčšou historickou udalosťou roka boli na Slovensku parlamentné voľby, zmena vlády a prvá žena premiérka (Iveta Radičová) nielen na Slovensku, ale aj v krajinách V4 (Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko).
Čin roka 2010: Medzi šiestimi činmi boli aj tieto: pomoc pri odstraňovaní následkov povodní, solidarita s ľuďmi postihnutými katastrofami, sociálne a zdravotne postihnutými, znevýhodnenými, misia slovenských záchranárov na Haiti a návšteva pápeža Benedikta XVI. vo Veľkej Británii.
Dokumentačnými prílohami sú: výstrižky z dennej tlače (Korzár a Sme) s podrobnými informáciami k zaujímavostiam roka. 

Na záver_______________________________________________
K bilancii výsledkov roka 2010 v Lipanoch sa v závere kronikárskeho zápisu vyjadrila zástupkyňa primátora PhDr. Viera Urdová. Dostala záverečné slovo preto, lebo primátor Ing. Eduard Vokál sa na inom mieste zápisu (pozri kapitolu Samospráva mesta – slávnostné záverečné zasadnutie MsZ) vyjadril k výsledkom volebného obdobia 2006 – 2010.
Hodnotenie roka
Po veršoch slovenskej poetky Maše Haľamovej si v Aktualitách lipianskej radnice (ALR) najprv položila otázku „A ako hodnotiť tento rok?“ a odpovedala na ňu takto: „... bol veľmi náročný a zvláštny. Všadeprítomná kríza zasiahla mnoho jednotlivcov, rodín aj naše mesto ... A potom naše istoty a vzťahy, našu pripravenosť a bedlivosť preverili povodne ... Medzitým prišli aj povzbudenia, keď sa nášmu mestu darilo – úspešné projekty, už reálna perspektíva aquaparku ... Posledné týždne sa niesli v znamení volieb do samosprávy. Priniesli mnoho nevraživosti, podozrievania aj napätia, a to v celej spoločnosti, naše mesto nevynímajúc.
Želanie
 A záverečné želanie? Keď píšem tieto riadky, naše mesto je celé biele, tiché a pokojné. A práve takéto vám všetkým prajem Vianoce. Nech budú pre každú rodinu, pre každého z nás požehnané a milostiplné. Tak, ako sneh zakryl všetky nerovnosti a nedokonalosti, aj my vyrovnajme chodníky k sebe, k svojim srdciam. Pretože niet väčšej radosti na Zemi – ako radosť zo vzájomných stretnutí, na ktoré bude v dňoch, čo sú pred nami, určite dosť príležitostí.
Dokumentačnou prílohou k tejto záverečnej časti, a vlastne k celému kronikárskemu zápisu za rok 2010 sú všetky čísla Aktualít lipianskej radnice (ALR), ktoré boli vydané v tomto roku.
    

Kronikársky zápis za rok 2010 schválila rada mesta na svojom 9. zasadnutí dňa 2. februára 2012.


							Ing. Eduard Vokál
							   primátor mesta      
		

