Rok 2011
Úvod
Stručná charakteristika roka, najmä vo vzťahu k Lipanom, môže byť takáto:
	rok pokračujúcej hospodárskej krízy,

	Prvý rok pôsobnosti novozvolenej mestskej samosprávy
Rok sčítania obyvateľov, domov, bytov

	rok vstupu do osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o Lipanoch.

Hlavné udalosti 
Za hlavné udalosti roka, ktoré majú vačšinou dramatický charakter, možno považovať:
	v zahraničí:

dlhová kríza eurozóny: Portugalsko, Grécko, Taliansko, 
arabská jar: zvrhnutie diktátorov v arabskom svete na Blízkom východe: Tunisko, Egypt, Líbya, Sýria,
blahorečenie pápeža Jána Pavla II.,
úmrtie Václava Havla, prvého prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a samostatnej Českej republiky.
	Na Slovensku:
ústavná kríza - pád vlády Ivety Radičovej a vyhlásenie predčasných parlamentných volieb pre euroval (finančný mechanizmus na záchranu eurozóny).

	V Lipanoch:
voľby orgánov novozvolenej samosprávy mesta po komunálnych voľbách na konci roka 2010,
ukončenie výstavby dvoch významných objektov: suchého poldra na Lipianskom potoku a preložky cesty I/68 vrátane kruhovej križovatky v centre mesta,
začiatok prác na výstavbe aguaparku v lokalite geotermálneho vrtu,
víťazstvo lipianskej historickej lipy, nachádzajúcej sa na nádvorí Kostola Svätého Martina biskupa v ankete Strom roka 2011.
Kvôli už spomínanému 700. výročiu prvej písomnej zmienky o Lipanoch upravíme začiatok kronikárskeho zápisu: prvou kapitolou bude Sedemsto rokov Lipian a kapitolu o štátnej správe ako druhá v poradí nahradí kapitola Samospráva mesta. 


I. Sedemsto rokov   Lipian__________________________________
V roku 2012 uplynie 700 rokov od prvej písomnej zmienky o Lipanoch (1312). A to bol dôvod, aby sa mesto na oslavy pripravovalo v predstihu. Tohoročnú prípravu na oslavy charakterizujú tri významné udalosti, ktoré sa stali dôstojným príspevkom do osláv v budúcom, jubilejnom roku:
	schválenie programu osláv mestským zastupiteľstvom na VI. Zasadnutí dňa 30.júna toho roku,
	víťazstvo našej historickej lipy v ankete Strom roka 2011, 
historický exkurz do dejín a minulosti mesta Sedem storočí mesta siedmich líp s autormi kníh o Lipanoch a kronikárom mesta.

	V Aktualitách lipianskej radnice (ALR) boli priebežne uverejňované informácie rôzneho druhu pre občanov najmä o minulosti Lipian. Napríklad: „Lipany, mesto siedmich líp“ podľa knihy ThLic. Daniela Boleša Mesto Lipany 1312-2000 (Daniela Babjaková), Obecné zastupiteľstvo pred 80 rokmi, Sčítanie obyvateľov v Lipanoch (Rudolf Bucko), 1312-2012 700 rokov od prvej písomnej zmienky o meste Lipany (Viera Urdová), Logo- symbol výročia (Miroslav Bucher).
	K spomínaným trom udalostiam podrobnejšie:
Program osláv
Program osláv na druhú polovicu roka 2011 a rok 2012 obsahoval tri veľké podujatia (už spomenutý historický exkurz v novembri 2011, veľké športové podujatie pre rôzne skupiny obyvateľov Lipany so zdravým srdcom v júni 2012 a vyvrcholenie osláv Lipany- mesto siedmych líp začiatkom septembra 2012- jubilejné trojdnie). Do tohto rámca bolo zaradených množstvo sprievodných akcií a podujatí. Niektoré tu spomenieme: Foto tvojho mesta - fotografická súťaž, Rozprávanie spod košatej lipy- súťaž v prednese a vlastnej tvorbe, Lipianska hudobná jar, Deň detí a športu, Kultúrne leto, Medzinárodný maliarsky plenér, Celoslovenská požiarnická súťaž, Kultúrno-športová akadémia- verejná prezentácia o kultúre a športe v meste …
	Dokumentačnou prílohou tejto časti zápisu je program osláv. 
Strom roka 2011
Strom roka 2011- anketa Nadácie Ekopolis (november 2011).  Víťazom ankety na Slovensku sa stala Lipa malolistá z Lipian (Tília cordata Miller), vek 320 rokov, výška 23 metrov, obvod 536 centimetrov s počtom 1699 hlasov. Hneď po našej lipe na druhom mieste sa umiestnila ďalšia lipa malolistá z Kameničian, okres Ilava, 1384 hlasov a na piatom mieste lipa veľkolistá z Budatína, okres Žilina, 934 hlasov. Prvé tri stromy získali finančný príspevok 333 eur, ktoré možno použiť na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Navyše naša víťazná lipa postúpila do ankety Európsky strom roka, kde získala 4.miesto, 5591 hlasov. Ocenenie za mesto Lipany dňa 20. októbra v Bratislave prevzali zástupcovia našej samosprávy, členovia komisie mestského zastupiteľstva pre životné prostredie na čele s predsedom komisie Ing. Štefanom Turlíkom. 
Príbeh lipy
	Každý z ocenených stromov má svoj príbeh. Aj príbeh našej lipy je veľmi zaujímavý. Aj keď bol zverejnený viacerými printovými médiami, pre budúce generácie Lipancov ho zopakujeme aj v kronike.
	Podľa historických údajov na mieste, kde boli založené Lipany, v 11. storočí rástol posvätný staroslovanský lipový háj ako symbol slovanstva. Tento háj bol takmer celý vyrúbaný, ostalo len posledných sedem líp. Do 16.storočia sa mesto volalo Sedem líp, latinsky  Septemthillis ( rovnaký názov nesie aj spevácky zbor Základnej umeleckej školy- ZUŠ), maďarsky Héthárs. Spojenie medzi Lipanmi a lipami nieje len slovnou hračkou ale skutočným príbehom, hlbokým vzťahom, ktorý si uvedomí každý vnímavý návštevník tohto malebného mesta. Dodnes má mesto sedem symbolických líp vo svojom erbe. Stovky živých líp rastú priamo v meste, ale aj v širšom okolí. Lipa pri Kostole sv. Martina však patrí medzi najkrajšie a ľudia ju majú radi ako svoju „čestnú občianku mesta“. Napokon rastie tu takmer polovicu rokov, ktoré uplynuli od prvej písomnej zmienky o usadlosti Lipany ( Lipany oslávia na budúci rok jej 700. výročie). Má štyri „deti“, vyhrala teda najstaršia, matka. Hovoria jej aj Tejbusova lipa. Na sviatok sv. Martina býva pod ňou napriek novembrovému počasiu tradičné pohostenie a v peknom počasí nikdy nestojí osamotená. V marci mesto organizovalo aj súťaž v tvorivosti detí na tému „Lipa“. (Príbeh lipy je citovaný z Obecných novín z 15.novembra toho roku).
	Dokumentačnými prílohami  tejto časti zápisu sú výstrižky z dennej tlače ( Prešovský korzár, Nový čas, SME, texty z portálov Ekopolis, Novinky,...). 

	Kronikár veľmi rád zaznamenal túto nevšednú, „srdcovú“ udalosť. Aj preto, že bol priamym účastníkom rozhodovania o najnovšom erbe Lipian. Pripája sa tak k titulku Obecných novín k výsledkom ankety Nadácie Ekopolis Strom roka 2011. „Kráľovnou je symbol slovanstva- Lipa , navyše z Lipian“. 
Historický exkurz
historický exkurz do dejín a minulosti Lipian Sedem storočí mesta siedmych líp sa uskutočnil 27.novembra v mestskej galérií. Ako hostia pozvanie organizátorov prijali autori kníh o Lipanoch: Doc. ThDr. Peter Sedlák, PhD., cirkevný historik, v súčasností farár v Rožkovanoch. (Lipany- Dejiny Lipian od praveku po prvú svetovú vojnu- 1997, Historický vývin cirkevnej organizácie v hornotoryskej oblasti – 1994) ThLic. Daniel Boleš, cirkevný historik, bývalý kaplán našej farnosti, v súčasnosti člen Rádu premonštrátov - O Praem. (Mesto Lipany 1312-2000-2002), Ing. Ján Turlík, Lipanec (Lipany v horizonte času- 2007) a Mgr. Rudolf Bucko, kronikár mesta od roku 1987. 
	Autorkou starostlivo a detailne vypracovaného scenára bola PhDr. Viera Urdová, zástupkyňa primátora mesta, riaditeľka tunajšieho gymnázia. Zároveň sa ujala aj úlohy moderátorky exkurzu. Scenár obsahoval sedem textových blokov o dejinách mesta s dobovými hudobnými predelmi, ktoré pripravila ZUŠ. Textové bloky, rozdelené do štyroch častí prednášali študenti gymnázia Gorazd Brosch, Jakub Feltovič, Veronika Futejová, Lucia Jacková. Hostia živo „vstupovali“ do jednotlivých častí svojimi konkrétnymi poznatkami. Pred záverom dostal slovo študent gymnázia Jakub Kozák, ktorý v reflexií tlmočil vnímanie rokov 1968 a 1989 mladou generáciou. Súčasnosť mesta priblížil primátor Ing. Eduard Vokál. V závere vystúpenia sa poďakoval za náročnú organizačnú i obsahovú prípravu podujatia autorke scenára a moderátorke, hosťom, účinkujúcim študentom gymnázia, pedagógom a žiakom ZUŠ, občanom mesta za účasť a všetkých pozval na spoločné agapé. Toto agapé umožnilo prítomným vzájomné živé rozhovory. Historický exkurz bol dôstojným príspevkom- vstupom do jubilejných osláv mesta. 
	Dokumentačnými prílohami  tejto časti zápisu je scenár exkurzu a pozvánka. 

Reakciu na toto podujatie pod názvom Narodeniny mesta siedmych líp priniesli decembrové ALR, ktorej autorkou bola Eva Bujňáková, členka informačnej komisie MsZ. ALR s dokumentačnou prílohou záverečnej časti zápisu.

II. Samospráva mesta_____________________________________
Tohoročná činnosť mestskej samosprávy  sa začala III. Zasadaním mestského zastupiteľstva (MsZ). O prvých dvoch zasadaniach sme písali v minulom roku (po voľbách do samosprávy). 
Voľby orgánov samosprávy
Nosným programom III. zasadania boli voľby orgánov samosprávy, ktorým predchádzala novela rokovacieho poriadku.
	Opätovne zvolený primátor  Ing. Eduard Vokál si za svoju zástupkyňu  vybral Vieru Urdovú, PhDr., doterajšiu zástupkyňu, riaditeľku gymnázia, ktorá sa automaticky stala členkou mestskej rady. Ďalšími jej členmi sa po voľbe stali: Vladimír Babjak (12 hlasov), Jozef Majtner (9 hlasov) a Emil Jacko(9 hlasov).
	Poslanci rozhodli aj o zložení komisií, ktoré budú pôsobiť pri MsZ. Tu uvedieme názov komisie a v zátvorke jej predsedu- poslanca MsZ: finančná a pre správu majetku (František Harčár), sociálna a zdravotnícka (Vladimír Lipovský), pre rómsku komunitu (Ľudovít Surgent) , pre kultúru (Gabriela Pinterová), pre šport (Emil Jacko), pre výstavbu a územný plán (Jozef Majtner), pre životné prostredie (Štefan Turlík), pre mládež (Peter Tejbus), pre cestovný ruch (Daniela Bednárová), informačná (Viera Urdová), pre ochranu verejného záujmu (František Harčár). 
	Schválený bol aj plán činnosti MsZ na kalendárny rok a veľmi dôležitý dokument- projekt Otvorené mesto, ktorým samospráva zabezpečí nadštandardné informácie o svojej činnosti, pracovné stretnutia poslancov s verejnosťou k aktuálnym témam, pravidelné stretnutia poslancov a primátora s občanmi v jednotlivých častiach mesta, deň otvorených dverí samosprávy, ankety na zistenie verejnej mienky k aktuálnym témam... MsZ príjme- schváli aj informačnú stratégiu mesta. 
	V priebehu roka sa MsZ zišlo na ôsmych zasadnutiach a na siedmych neformálnych stretnutiach. Program zasadaní i prijaté uznesenia obsahujú zápisnice, ktoré sú v súlade s projektom Otvorené mesto, prístupné verejnosti.
 	Tohoročnými prioritami samosprávy sa stali: 
	zlepšenie komunikácie s občanmi (už spomenutý projekt Otvorené mesto), 

ambícia rozhodnúť o ďalšej výstavbe infraštruktúry pre rodinné domy na Rovinkách,
oprava stanice SAD (projekčne je pripravená, riešilo sa majetkové vyrovnanie so železnicami a spolufinancovanie zo strany SAD)
uzavretie niektorých objektov protipovodňovej ochrany, 
ukončenie prác na preložke cesty 1/68 a s tým spojená reorganizácia dopravy, nové napojenia, opravy ciest a chodníkov, nové parkovacie miesta,
práce na aquaparku,
príprava bytovej výstavby Šejba,
opätovné uchádzanie sa o podporu v projekte rekonštrukcie Medica,
obsadzovanie priemyselného parku
výrazná výsadba zelene.
	Priority samosprávy našli odraz aj v programe zasadaní MsZ. Svoje stanovisko k nim na začiatku roka vyjadril aj primátor mesta: „Sú to naše plány, ktoré budeme spolu presadzovať. Veľa záleží na nás, na našom nasadení, našej práci... Teším sa na túto prácu, veľmi sa teším a  povzbudzuje ma, že v našom meste je veľa ochotných ľudí... Teším sa, že spoločne budeme môcť naše mesto, naše pekné mestečko v tomto roku posunúť dopredu.“
Všeobecné záväzné nariadenia
K napĺňaniu iných dôležitých úloh MsZ napomáhali schválené všeobecné záväzné nariadenia (VZU), nové alebo novely platných: 
	VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií v školstve (II. A IX. MsZ)
	VZN o čistote mesta (IV. MsZ) 
	VZN o Grantovom programe Mesta Lipany a VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi (VI. MsZ) 
	VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (VII. MsZ)
	VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestorov a číslovanie stavieb (VII. MsZ)

viacero VZN: ● o dani z nehnuteľnosti ●o mestskej polícií ● o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku neštátneho školského zariadenia.
Príloha č.1 VZN o miestnom poplatku (IX. MsZ).
Mestská rada
Členovia Mestskej rady sa stretli na ôsmich zasadaniach, na ktorých okrem programu zasadaní MsZ prerokovali aj takýto program: ● dvakrát sa vyjadrili k mestskej kronike (návrh zápisu a odmena kronikára za rok 2009), ● možnosti zamestnania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na dobu určitú a vytvorenia chráneného pracoviska pre zamestnanie čiastočných invalidov pri správe a monitorovaní priemyselného parku, ● návrhy informačnej komisie o príprave facebookovej diskusie a o príprave osláv 700 výročia prvej písomnej zmienky o Lipanoch ● ocenenie bezpríspevkových darcov krvi pri príležitosti udelenia Janského plakiet ● financovanie súkromnej špeciálno-pedagogickej poradne ● východiská rozpočtu na rok 2012 ● zámer uskutočnenia zmeny organizačnej štruktúry úradu na úseku kultúry (zriadenie pozície vedúceho oddelenia) ● dopady pripravovanej novely o miestnych daniach a miestnom poplatku na rozpočet mesta, ● ďalšie možnosti kúpy pozemkov od cirkvi pre výstavbu bytov na Šejbe.
Hospodárenie mesta 
V súčasnej náročnej dobe krízy je pre MsZ ale aj pre mestský úrad veľmi náročné hospodárenie mesta. Aj napriek zložitosti, podľa vyjadrenia primátora Ing. Eduarda Vokála pri príležitosti prerokúvania záverečného účtu za tento rok: „ mesto je v dobrej finančnej kondícií.“ A vedúca ekonomického oddelenia Ing. Jozefína Tomašková k tomu dodáva: „ Áno je to tak. Úverové zaťaženie je v rozmedzí, ktoré zákon povoľuje, a nie je vysoké. Na účtoch máme 238000 eur na použitie.“ 
	Tú sú konkrétne čísla premietnuté do rozpočtu:

Názov			schválený 		zmenený 	skutočnosť		plnenie			rozpočet		rozpočet	k 31.12.2011		v %
			v €			v €		v €
Bežné príjmy		4941900,00	    4992993,00      5023077,65		100,6%
Kapitálové
príjmy			2486500,00      1488092,00      1475324,67		99,1%
Príjmy §10
ods.3, pís.A,B	7428400,00      6481085,00      6498402,32		100,3%
Bežné výdavky	4559760,00       4724599,00      4588661,53		97,1%
Kapitálové výdavky	2949640,00       2397836,00     2391073,48		99,7%
Výdavky §10, ods.3
pís. A,B		7509400,00       7122435,00      6979735,01		98,0%
Schodok §10
ods.3, pís. A,B	-81000,00	      -641350,00      -481332,69		75,0%
FO príjmy		661000,00           1099630,00     1099613,29		100,0%
FO výdavky		580000,00	       458280,00       458588,08		100,1%
Prebytok FO		81000,00	       641350,00        641025,21		99,9%
Zostatok po 
zapojení FO		0,00		       0,00	           159692,52		

	Priaznivé stanoviská k hospodáreniu mesta zaujali: hlavný kontrolór Ing. Stanislav Turák a nezávislá audítorka  Ing. Janka Hiriaková z inštitúcie Hirekon, s.r.o., audítorská spoločnosť, preto MsZ mohla prijať toto uznesenie č.13/2012/XI. : Mestské  zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Lipany za rok 2011.
Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a preverení súladu hospodárenia mesta Lipany za rok 2011.
b) schvaľuje:
Celoročné hospodárenie mesta Lipany za rok 2011 „bez výhrad“
Záverečný účet mesta Lipany za rok 2011 v členení (pozri vyššie uvedenú tabuľku- poznámka kronikára). 
Dotácie mesta
Súčasťou hospodárenia boli aj dotácie poskytnuté mestom v tomto roku. Zo schváleného objemu 50 000 € na dotácie bolo vyčerpaných a riadne vyúčtovaných 
49 609,20 €. Rozdiel 380 € nebol čerpaný a 10,80 € bolo vrátených do rozpočtu mesta. Dotácie boli poskytnuté: Komunitnej nadácii Modrá Torysa (KNMT), Občianske združenie (OZ), Adeli, pre OZ Pohodička, pre Potravinovú banku Slovenska, pre študentskú spoločnosť na činnosť čajovne pre ŠK  Odeva. Nevyčerpané boli schválené dotácie pre farnosť Lipany, pre jednotlivcov a právnické subjekty. 
Grantový program
V predchádzajúcom odstavci ako poberateľ dotácie bola spomenutá KNMT. Táto spravuje Grantový program mesta Lipany ( GMPL), ktorý v tomto roku podporil 48 projektov v sume 5 750 €. Najviac prostriedkov (2 670 €- 46%) bolo použitých na športové podujatia a organizovanie kultúrnych podujatí (1 428 €- 25%).  Granty však neboli využité v takých oblastiach, ako napríklad revitalizácia verejnej zelene, informačné aktivity, súvisiace zo životným prostredím, výstavy, propagácia mesta, ankety, zisťovania názorov, postojov,... Poberateľmi grantov- grantistami boli školy a školské zariadenia, telovýchovné zariadenia a združenie obcí hornej Torysy (ZOHT).
Najviac projektov (9) realizovalo gymnázium v hodnote 866 € (15%). 
Počiny samosprávy
Aby zápis tejto kapitoly bol úplný, venujeme jeho časť trom 
	významným počinom samosprávy:
	Protipovodňová hrádza
Protipovodňová hrádza
Protipovodňová hrádza bola vybudovaná ako najvýznamnejší objekt protipovodňových opatrení, ktorým naša samospráva venovala viacročnú prioritnú pozornosť. Odovzdaná do užívania bola 22.júna. Pôvodný termín odovzdania bol v minulom roku, ale veľká voda ju skomplikovala.

	Zaujímavé sú základné údaje o stavbe: začiatok výstavby júl 2009, ukončenie december 2010, počet objektov 5 (regulácia toku, výustny objekt pod telesom, bezpečnostný prepad, samotná hrádza, prehrádzky na zachytenie plávajúcich nečistôt a ostatného odpadu. Násyp hrádze je postavený z 22 tisíc m3   zeminy, v najvyššom mieste hrádza dosahuje výšku 6,9 metra a jej dĺžka 290 m. Celá dĺžka protipovodňovej úpravy s tromi vodnými plochami predstavuje 900metrov Pri veľkých dažďoch hrádza zadrží takmer 70 tis. metrov kubických vody, vodný tok  Lipianskeho potoka spomalí a do mesta vypustí len určité množstvo vody. 
	V budúcnosti sa plánuje prostredie vodných plôch doplniť cyklistickými chodníkmi či športovými ihriskami. Neskôr bude možný aj športový rybolov, vznikne príjemné prostredie, vhodné pre rekreáciu a relax. 
	Protipovodňový objekt bol vybudovaný v rámci  projektu Lipany bez povodní a finančné náklady naň dosiahli 1,35 milióna €. Zhotoviteľ stavby: firma PehAES Prešov, stavbyvedúci Štefan Balucha. 
	K odovzdanej stavbe sa vyjadril prednosta MsÚ PhDr. Jozef Križalkovič takto: „Lipany by mali byť chránené, keď nepríde čosi veľké. Horšie by bolo, keby sme urobili reguláciu v meste, príde veľká voda a vlastne prvá povodňová vlna to zmetie. Hrádza je výsledok odborného postoja.“ 
Preložka cesty
Preložka cesty 1/68-cestný obchvat mesta po niekoľkých rokoch výstavby s prieťahmi sa konečne dočkala oficiálneho odovzdania (od októbra bola v skúšobnej prevádzke). Samotného odovzdania sa zúčastnili: prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ, poslanci NRSR Ondrej Matej a Milan Gaľa, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Pavol Pavlásek, zástupcovia zhotoviteľa firmy HANT BADS z Považskej Bystrice, presnejšie z Považského Podhradia a projektant stavby. Dňom D bol 14.november. 
Stavba sa realizovala od marca 2006 do októbra toho roku. Jej investorom bola Slovenská správa ciest a hodnota (aj s daňou z pridanej hodnoty- DPH) dosiahla výšku 8001809,17 € ( investíciu uhradil štát). Ďalšie technické údaje: dĺžka úseku 1,750 km, 37 stavebných projektov (napr. Dva mostné objekty 737 m, dlhá protihluková stena, kruhová križovatka s priemerom 30m, demolácia šiestich objektov). Z pôvodnej zástavby- južnej časti Námestia sv. Martina tak zostali iba štyri objekty- domy, ktorých sú dnes najmä obchodné prevádzky. V blízkosti Polikliniky MEDICUM však „vyrástli“ dva nové objekty, do jedného z nich sa presťahovala Slovenská sporiteľňa. Po terénnych úpravách tu vznikol pekný minikomplex , ktorý sa po ukončení prístavby Polikliniky MEDICUM a ďalších terénnych úpravách ešte rozšíri. Po rokoch bude konkurovať bývalej pýche Jednoty- SD Prešov, hotelu a obchodnému domu Lipa, dnes turistickej ubytovni Unisono, reštaurácií, supermarketu s potravinami a menšími obchodnými prevádzkami v objekte.
	Podľa primátora mesta Ing. Eduarda Vokála odovzdaný obchvat „... je len prvou etapou preložky cesty I/68, asi polovicou potrebnej dĺžky, ktorá vyriešila najhoršie dopravné časti v meste … Z hľadiska Lipian priniesol tento úsek lepšie napojenie na Prešov, ktoré je veľmi dôležité napríklad z pohľadu úritiahnutia investorov do mesta, turistiky  a iných dôležitých aspektov, ktoré by mali prispieť k rozvoju Lipian a regiónu.
	Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú tlačové správy z viacerých zdrojov

Aqua Wellness Park, skrátene aquapark v lokalite geotermálneho vrtu : 12.októbra  primátor mesta a konateľ (a zároveň investor) spoločnosti Pharmacy plus Karol Schneider položili prvý a základný kameň budúceho komlexu. Následne investor a projektanti naživo predstavili aqua občanom v mestskej galérií ( vrátane videoprojekcie).
	Investor chce na stavbe investovať 10 miliónov eur vo dvoch etapách:
prvá: upravovňa termálnej vody s rozvodmi, výstavba štyroch bazénov a infraštruktúra v náklade tri milióny eur a postupná výstavba uzatvorených bazénov pre zimné obdobie ,
	druhá: dostavba areálu : ubytovacie priestory a ďalšie služby.
	Po dobudovaní aquaparku tam zamestanie nájde približne 300 ľudí, čo bude veľká podpora zamestnanosti v regióne . A opäť primátor mesta: „... ide o najväčšiu investíciu do rozvoja mesta za posledné desaťročia. Ak sa plánovaný zámer podarí uskutočniť, mal by znamenať najväčší potenciál rozvoja nielen mesta Lipany, ale aj celého regiónu hornej Torysy.“
	Tieto tri počiny lipianskej samosprávy majú jeden spoločný znak: permanentnú niekoľkoročnú pozornosť MsZ a osobné nasadenia primátora aj v takých situáciach, keď to nebolo jednoduché: „...keď sme do vrtu dali okolo 40 miliónov korún a nebolo isté, či voda bude alebo nebude“. Aj preto sme týmto počinom venovali osobitnú subkapitolu zápisu,  čím sme nemali úmysel zatieniť bohatú činnosť samosprávy (stačí sa „prejsť“ po programe zasadaní MsZ). 
Aktivity ZOHT
Partnerom samosprávy Lipian a samospráv obcí regiónu je združenie obcí hornej Torysy (ZOHT), ktoré vzniklo na konci roka 2003 ako dobrovoľné združenie 25 obcí regiónu. Jeho poslaním je koordinácia činností v záujme všestranného rozvoja obcí a mesta regiónu z dôrazom na oblasť cestovného ruchu, životného prostredia, rozvoja podnikania, školstva, kultúry a športu. Poslaniu zodpovedajú aj aktivity združenia. 
	Niektoré aktivity sú už pravidelné, doteraz absolvovali niekoľko ročníkov: 
	folklórny festival O gajdicu Andreja Mizeráka v Lúčke, Hornotoryský folklórny festival v Krivanoch, „jurmaky“ v Brezovici a v Dubovici, preteky domácky zhotovených áut Brezovický volant, furmanské preteky Brezovická lica, Kamenické hradné hry, Deň ľudovej kultúry, …

	Tohoročnými novinkami aktivít ZOHT boli ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré majú ambíciu založiť ďalšie tradície: 
	1.ročník: • furmanskej súťaže ťažných koní Toryských kantár, 

     • Hornotoryské dožinky v Lipanoch (v ďalšej časti zápisu im venujeme osobitú pozornosť),
	elektronickou formou realizovaná súťaž Sedem divov hornej Torysy,

koncerty rodákov – v prvom ročníku sa predstavili Kandráčovci, ľudová hudba pod vedením Ondreja Kandráča, absolventa nášho gymnázia a rodáka z Krásnej Lúky so sólistkou Monikou Kandráčovou, rodenou Kanuščákovou, Ondrejovou mamou.  Zakladateľom tohto hudobného, pôvodne rodinného telesa bol zosnulý manžel a otec Milan Kandráč, učiteľ z Krásnej Lúky. 
	Toho roku sa zrodil celkom nový projekt Spoločné korene,spoločná budúcnosť , ktorý ráta aj s cezhraničnou spoluprácou Poľska (Muszyna) a Slovenska (hornotoryský región). 
Hornotoryské dožinky
A teraz poďme na Hornotoryské dožinky- 1.ročník-v Lipanoch. Boli súčasťou novej tradície v Lipanoch: duchovného programu (mariánske dni v súvislosti s farskou slávnosťou Narodenia Panny Márie) a kultúrno-spoločenským programom 	v dňoch 8.-12.septembra.
	Dožinkám predchádzala slávnostná sv. Omša v dolnom parku na pódiu a v jeho blízkosti (celebrovali dvaja noví lipianski duchovní- farár vdp. Michal Marčák a kaplán vdp. Jozef Pekár). Vdp. Pekár požehnal aj dožinkové vence prinesené v dožinkovom sprievode mestom (jeden veniec bol z partnerského poľského mesta Muszyna, čím dožinky získali medzinárodný charakter. Vence prijal „gazda“ regiónu, primátor Lipian, predseda ZOHT Ing. Eduard Vokál.
	V dožinkovom sprievode i v popoludňajšom programe účinkovali folklórne súbory regiónu, sprievodnými akciami boli trhy s predajnými stánkami farmárov,remeselníkov, detským kútikom s poníkmi a ovečkami... (výpočet bol veľmi dlhý). Vyvrcholením bol koncert ľudovej hudby Kandráčovci. Tým sa naplnila jedna časť už spomínaného projektu Spoločné korene- spoločná budúcnosť a vzniklo nové partnerstvo medzi regiónom, mestom a farnosťou. Prekladateľ projektu- ZOHT- založil tradíciu nového podujatia regionálneho charakteru. 

III. Významné udalosti a návštevy_____________________________
Sčítanie obyvateľov domov a bytov
Viacero významných udalostí zo života v Lipanoch sme už spomenuli v predchádzajúcich dvoch kapitolách zápisu. Do tejto kapitoly nám zostala jedna, ktorá má celoslovenský i mestský charakter- sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktorá sa uskutočnila v mesiaci máji (rozhodujúci okamih sčítania bola polnoc z 20. na 21. mája). Hneď na začiatku treba povedať, že sčítanie sprevádzali rozporuplné názory, a to nielen zo strany občanov, ale často i štátnych inštitúcií. 
	Občania Lipian boli včas informovaní prostredníctvom webovej stránky mesta i  príspevkoch v ALR. Z prvého príspevku sa dozvedeli, že pravdepodobne najstaršie údaje o sčítaní zaznamenal Ján Kurutz vo svojej „Značnej kňihe“ v roku 1822 (1348 obyvateľov). Z ďalších sčítaní sa dozvedáme: 1919-1383 obyvateľov, 1939-1806,1962-2337, 1991-5319 a 2001-6130 obyvateľov. Z druhého príspevku sa dozvedeli o vykonaní sčítania prostredníctvom sčítacích komisárov a o novej možnosti elektronického sčítania. Sčítanie sa týkalo všetkých obyvateľov (okrem cudzincov používajúcich diplomatické výsady a imernitu), budov určených na bývanie alebo obytných budov. Sčítacie formuláre: A- údaje o obyvateľovi, B- údaje o byte, C- údaje o dome obsahovali spolu 52 otázok, najviac otázok o obyvateľovi (24).
	Mesto Lipany pre účely sčítania bolo rozdelené do 17 sčítacích obvodov (v každom obvode jeden sčítací komisár). Sčítací komisári začali navštevovať domácnosti od 13. mája a po rozhodujúcom okamihu sčítania zbierali vyplnené tlačivá najneskôr do 6.júna.
	Azda by bolo správne, aby sme na tomto mieste zápisu alebo v kapitole X. Obyvateľstvo uviedli aspoň najzákladnejšie výstupy zo sčítania, no nie je to tak. Pôvodne ohlásené termíny neplatili, prvé výsledky by mali byť zverejnené do konca roka 2012 (o počte a štruktúre obyvateľstva), podrobnejšie údaje (až na úroveň obcí) do konca roka 2013, kompletné výsledky musia byť známe do marca 2014. Z rôznych dôvodov môžu byť výsledky skreslené (časť ľudí nevedeli komisári nájsť, mnohí sa odmietli sčítať...)
	Náklady na sčítanie môžu dosiahnuť viac ako 30 miliónov eur. 
	Dokumentačnými prílohami k tejto časti zápisu sú výstrižky z dennej tlače: denník Sme z 21.,23. februára a 14. mája. Zaujímavá je napríklad história sčítania vo svete a u nás.

Návštevy
V krátkosti zaznamenáme aj niektoré 
	návštevy v našom meste. 
	Veľmi radi sme aj toho roku privítali čestného občana Hansruediho Scheidera zo Švajčiarska, osobnosť Lipancom veľmi dobre známu, v sprievode p. Rosta v dňoch 1.-6. septembra. Z bohatého programu stretnutí a návštev spomenieme aspoň jeho „srdcovku“ volejbalový turnaj zmiešaných družstiev „Hansruedi cup“ v telocvičniach ZŠ Komenského 113 za účasti šiestich družstiev. Hosť absolvoval celý turnaj- od otvorenia až po vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien. Na prvých troch miestach sa umiestnili a pohár získali: VK MIX, ZŠ Komenského, PREDATORS. Hansruedi Schreiber ochotne prijal čestnú úlohu garanta turnaja aj v nasledujúcich ročníkoch a prítomní volejbalisti aj organizátori svoju účasť potvrdili potleskom. 
	Ďalšie návštevy usporiadame chronologicky:

21.2.:starosta partnerského poľského mesta Fajslawice navštívil Lipany k príprave spoločného projektu,
9.3.:	primátor mesta prijal na radnici belgickú návštevu gymnázia,
28.4.:	pracovné stretnutie samospráv partnerských poľských miest Muszyna, Piwaiczna a Lipany na témy: cestovný ruch, ekonomika, životné prostredie,
11.9.: pracovné stretnutie s predstaviteľmi mesta a gminy Muszyna v rámci Hornotoryských dožiniek.

IV. Činnosť podnikov______________________________________
Zdravotníctvo	
V tejto kapitole „zaostríme“ na súčasný stav zdravotníctva v meste lebo sa dotýka nielen občanov Lipian, ale aj celého regiónu hornej Torysy. VI. Zasadnutie MsZ 30. júna konštatovalo tieto hlavné 
	Problémy:
a) súvisiace s poskytovaním zdravotníckych služieb, ktoré nie sú v kompetencii mesta (chýbajúce rehabilitačné služby, chýbajúce odborné ambulancie, prípadne ich obmedzený ambulantný čas, chýbajúce zastúpenie poisťovní),

b) súvisiace s poskytovaním zdravotníckych služieb, ktoré sú priamo v kompetencii mesta (nevyhovujúci stav budovy na Komenského ulici, potreba rekonštrukcie Polikliniky MEDICUM, bariérový prístup v budovách). 
	MsZ hľadalo aj možné 
	riešenia týchto problémov. A konkrétne: 

rekonštrukcia priestorov na Komenského ulici predpokladá veľkú finančnú náročnosť pre mesto, 
ak by mali túto rekonštrukciu zabezpečiť poskytovatelia služieb, odvolávajú sa na dôvody ako vyššie, 
presun ambulancií do nevyužitých priestorov mesta so zabezpečením bezbariérového prístupu by znamenal menšiu finančnú náročnosť, získanie finančných prostriedkov z prípadného predaja nehnuteľností na Komenského ulici a vyriešenie problémov s nevyužitými nebytovými priestormi,
začatie rekonštrukcie Polikliniky MEDICUM v rámci súčasných technických parametrov, 
realizácia nadstavby Polikliniky MEDICUM so zapojením súkromnej sféry. 
	Mesto je nútené hľadať riešenia, lebo:
	nebolo úspešné v pripravenom projekte „Nadstavba a rekonštrukcia zdravotného strediska MEDICUM“ v minulom roku v rámci OPZ (operačný program zdravotníctvo), 

bolo vylúčené (podobne ako všetci uchádzači z Prešovského kraja) z možnosti uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok aj napriek pripraveným podkladom,
nie je predpoklad v priebehu minimálne troch rokov získať nenávratný finančný príspevok  na daný projekt z prostriedkov štátneho rozpočtu- platí totiž moratórium na rozširovanie zdravotníckych služieb zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne ( VšZP). Čas ukáže, ktoré z navrhovaných riešení bude realizovateľné, ale záujem mesta je evidentný.
Priemyselný park
V ďalšej časti kapitoly ešte krátky pohľad na 
	priemyselný park (PP) Za traťou: 

v súčasnosti už tam pôsobí firma Teprofa Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica na priemyselne prenajatej pôde  8410 m2 . Vydané stavebné povolenie má firma ICLA, s.r.o., Sabinov (miešanie profesionálnych náterových hmôt na drevo, nábytok, tmelov a brúsnych materiálov- 5973 m2). 
Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bola aj firma Tecoma Travel Agency, s.r.o., Košice, ktorá vybudovala fotovoltickú elektráreň na ploche 2,5 ha. 
S firmou Aluminium systém, s.r.o., Lipany je uzavretá nájomná zmluva na plochu jeden hektár. Firma Stratég Buildings s.r.o. Lipany predložila investičný zámer na zrealizovanie výrobnej prevádzky so zameraním na spracovanie a výrobu cementotrieskových dosiek a tiež spracovanie biomasy, výrobu brikiet a peliet.
	S uspokojením treba konštatovať, že dve vykonané kontroly zo strany Ministerstva hospodárstva (MH) SR a Laria, zamerané na proces verejného obstarávania a zistenie stavu plnenia indikátorov na PP nezistili porušenie zákonov a priebežné plnenie indikátorov. V nasledujúcom období mesto ešte musí splniť dva indikátory: v PP musia pôsobiť tri podnikateľské subjekty a spolu musia zamestnávať 140 pracovníkov, a to priebežne do roku 2013. 
	Takýto stav v priemyselnom parku konštatujeme k dátumu 24.februára, kedy MsZ na svojom III. zasadaní situáciu v PP prerokovalo. 

V. Výstavba mesta________________________________________
K dátumu13. Septembra, kedy sa zišlo MsZ na VII. zasadaní bol zhodnotený stav stavebných akcií mesta. O jednej z nich – protipovodňovej hrádzi, vybudovanej vrámci projektu Lipany bez povodní- sme už písali v kapitole o samospráve mesta. 
Stavebné akcie ZŠ Hviezdoslavova
V kapitole o výstavbe môžeme zapísať tieto stavebné akcie:
modernizácia ZŠ Hviezdoslavova ul. Bola začatá ešte v minulom roku, kedy sa uskutočnila podstatná časť rekonštrukcie. V tomto roku bolo dokončené zateplenie, povrchová úprava škrabanou omietkou, uložená bola nová dubová podlaha v telocvični. V exteriéri školy pribudla štvorpruhová asfaltová bežecká dráha, ukončené boli vonkajšie stavebné úpravy. Stavba bola fyzicky ukončená a bol podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava.
Revitalizácia centra mesta: stavenisko bolo zhotoviteľovi (DÚHA, a.s., Prešov, Ing. Vladimír Molnár) odovzdaná v októbri minulého roku, takže do konca roka boli zrealizované len práce na lesoparku- výrub drevín v čase vegetačného kľudu. Veľký súbor prác s označením 501 až 5013 bol ukončený v zmluvnom termíne. Aby aj kronikársky zápis vo vzťahu k občanom bol konkrétny, uvedieme tu všetky práce v celom rozsahu:
rekonštrukcia vozidlových komunikácií v centre- severný vstup, 
rekonštrukcia parkovísk v centre- severný vstup,
parkovisko za MsÚ, Krivianska ulica,
parkovisko pri zdravotnom stredisku,
parkovisko na Námestí sv. Martina 26,28,30,
rekonštrukcia peších komunikácií v centre- severný vstup,
úprava chodníkov na Námestí sv. Martina,
rekonštrukcia spevnených plôch v centre- južná časť
parkovisko za MsÚ, Krivianska ulica- verejné osvetlenie, 
parkovisko pri zdravotnom stredisku- verejné osvetlenie,
verejné osvetlenie v centre- severný vstup, 
verejné WC,
lesopark- krajinársky návrh.
Modernizácia verejného osvetlenia
modernizácia verejného osvetlenia v rámci projektu Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky s nenávratným finančným príspevkom vo výške 236 982,06 eur.
	Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v tých častiach mesta, kde osvetľovacia sústava je v prevažnej miere zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. Namiesto nich boli použité svietidlá LED. Vymenených bolo spolu 116 svietidiel v týchto častiach mesta: Gľace 36, Hija 50, Dubovická roveň 30. Zrekonštruované boli aj dva rozvádzače a regulácia verejného osvetlenia. 
	Ako menšie stavebné úpravy boli uskutočnené: výmena okien, presklenných stien, obnova oplotenia, nový živičný kryt, dokončenie parkoviska.
Rozpracované akcie
A čo má mesto v tomto roku už rozpracované? 
	Realizáciu inžinierskych sieti k IBV Rovinky II. etapa (vypísaná verejná súťaž, víťaz mohol byť do konca septembra, kedy sa mohlo začať s prácami), 

lokalita Šejba (vydané územné rozhodnutie na inžinierske siete a bytový dom, je však potrebné vysporiadať pozemok, ktorý je vo vlastníctve cirkvi), 
projektová dokumentácia na úpravu Lipianskeho potoka a zastávky SAD.

VI. Školstvo____________________________________________
	Tohoročný pohľad na školstvo v Lipanoch bude trochu odlišný od doteraz obvyklého, keď sme si všímali predovšetkým ich výsledky, s ktorými sa oboznamovalo aj MsZ. Ten odlišný pohľad je v tom, že v kronike zapíšeme, ako sú školy, ktoré v meste pôsobia (bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta).
	Pripravené na školský rok 2011/2012.

Výsledky práce majú školy zapísané vo svojich školských kronikách- a sú veľmi bohaté a pestré- no v našom zápise ku každej škole a zariadeniu priradíme nejaké naj- z činností školy či zariadenia uplynulom školskom roku. 
MŠ- ul. Kpt. Nálepku
MŠ Kpt. Nálepku: 
Zapísaných je 130 detí v šiestich triedach. Zameranie školy je dané Školským vzdelávacím programom Zvedavé slniečko s vlastnými cieľmi a poslaním výchovy a vzdelávania. V širšom kontexte je škola pripravená organizovať regionálne podujatia pre deti z okolitých MŠ a zaujímavé podujatia v spolupráci s družobnou MŠ v Poľskej Muszyne. Rodičom a deťom ponúka viacero zaujímavých činností v krúžkoch.
	Naj-školy: Poľsko-slovenský projekt Na skle maľované- prvá skúsenosť výtvarne nadaných detí s maľovaním na sklo (fľaše rôznych tvarov) na návšteve v poľskej Muszyne. 

MŠ - Nám. sv. Martina
MŠ na Námestí sv. Martina:
155 detí vo veku 2,5 až 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou v 8 triedach. „Filozofia“ školy: radostné, spokojné dieťa + spokojná rodina = spokojná materská škola. Z profilácie školy vyplývajú aj výchovnovzdelávacie projekty a programy (zdravotné a environmentálne). Krúžková činnosť tiež veľmi pestrá medzinárodná družobná spolupráca s partnerskými školami v Piwnicznej (Poľsko) a Bohumín (Česko). 
	Naj-školy: Jubilejná Meduška- 10.ročník regionálnej recitačnej súťaže detí predškolského veku (32 recitátorov- škôlkarov zo 17 MŠ regiónu a rehabilitačného strediska). Význam podujatia svojou súčasťou potvrdila aj spisovateľka pre deti Alžbeta Verešpejová. 

ZŠ-Komenského 113
ZŠ Komenského 113:
741 žiakov v 33 triedach (pokles o jednu triedu na 2. stupni). Zameranie- orientácia školy: pragmatická, humanitná, umelecko-výchovná a športovo-technická (triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, športovej prípravy so zameraním na futbal na druhom stupni a jazykový variant na 1. stupni). Škola bude pokračovať v školskej reforme. Po rozsiahlej rekonštrukcií triedy školy sú vybavené moderným školským nábytkom a novými informačnými technológiami. 
	Naj-školy: Na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa škola stala najúspešnejšou školou okresu Sabinov: s počtu 22 recitátorov ocenených 1.-3. miestom bolo 6 ocenených žiakov z tejto školy. 

ZŠ- Hviezdoslavova 
 ZŠ Hviezdoslavova: 
Už viac rokov ma nastavený učebný plán na výučbu cudzích jazykov od prvého ročníka, informatiky a na florbalové triedy. Pokračuje v projekte Planéta vedomosti- digitálne učebnice. Po rovnako rozsiahlej rekonštrukcií ako predchádzajúca ZŠ škola ma druhú jazykovú učebňu, multifukčnú učebňu a tretiu učebňu informatiky. 
	Naj-školy: Florbal: letná príprava na medzinárodný florbalový turnaj v Prahe pre starších žiakov, florbalové sústredenie chlapcov a dievčat v Heľpe, čo vyvrcholilo Florbal Festom 2011 v Lipanoch, Sabinove, Spišskom Podhradí a v Prešove v dňoch 20.-26. augusta toho roku.

Zákl. umelecká škola
Zákl. Umelecká škola (ZUŠ):
Štyri študijné odbory: hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický, dve nové pobočky v Šarišskom Jastrabí a Pečovskej Novej Vsi. Snahou školy je udržať počet žiakov aký bol v minulom školskom roku. Vybavenosť tried je štandardná, jej nedostatok priestorov najmä pre tanečný odbor, pomohla by realizácia nadstavby, ktorá by skvalitnila vyučovanie hudobnej teórie a v spomínanom tanečnom odbore.
	Naj-školy:  Akordeónový orchester: umelecký súbor pod vedením učiteľky školy Miriam Žilkovej- Timčovej, ktorý sa dostáva do povedomia umeleckej verejnosti nielen v Lipanoch a na Slovensku. Na prelome mesiacov marec-apríl sa zúčastnil stretnutia akordeónových orchestrov vo Zvolene, kde v galaprograme účinkoval s ďalšími orchestrami zo Slovenska. Spevácky zbor Septemthillis, teleso veľmi známe aj v širokom zahraničí, v decembri toho roku vystúpil na rektorátnom koncerte Technickej univerzity (TU) v Košiciach, na Melódiách šťastia pre deti z detských domovov v Divadle Jonáša Záborského v Prešove a na vianočnom koncerte v lipianskej mestskej hale. 

Okrem doteraz uvedených škôl v zriaďovateľskej kompetencií mesta v Lipanoch pôsobia ďalšie školy a vzdelávacie zariadenia. Svojím pôsobením dôstojne prispievajú do kultúrno-spoločenského života mesta. 
Gymnázium
Gymnázium: 
Nový školský rok bude akousi skúškou, ako si za posledné tri roky poradili žiaci a učitelia s reformou školstva vo vlastných podmienkach, pretože v školskom roku 2011/2012 budú žiaci 4.ročníka maturovať po novom.  V 17. triedach bude 507 žiakov v obidvoch formách štúdia- s osemročným i štvorročným štúdiom. Škola má všeobecno-vzdelávací charakter so štyrmi cudzími jazykmi. Zaujímavá je aj príprava na vstup do podnikateľského prostredia vyučovaním predmetov podnikanie v cestovnom ruchu a aplikovaná ekonómia a vyučovanie netradičných voliteľných predmetov (regionálna výchova, ekológia, prvá pomoc, výchova k manželstvu a rodičovstvu). Škola si vytvorila priestorové i materiálne podmienky pre vyučovanie aj pre mimoškolskú a záujmovú činnosť: odborné učebne i moderné technológie. 
	Naj-školy: Projekt Comenius (medzinárodná študentská výmena vrámci dvojročného medzinárodného projektu Európskej únie) pod názvom Fading 60- Vädnúce  60.roky. Na gymnáziu a v rámci poznávania krás aj na iných miestach nášho kraja, 7 dní pobudlo 19 belgických študentov a traja učitelia, aby sa dozvedeli niečo o živote študentov v 60.rokoch na Slovensku, spoznali našu krajinu, kultúru, ľudí, zvyky aj súčasný život. Na inom mieste zápisu sme už spomenuli, že belgickú delegáciu prijal aj primátor mesta.

Stredná odborná škola
Stredná odborná škola (SOŠ):
Bývalé poľnohospodárske učilište, sa pretransformovalo na strednú odbornú školu „služieb“. Po rokoch neotvorí prvý ročník v poľnohospodárskych študijných odboroch agropodnikateľ a agropodnikanie. Novému zameraniu školy zodpovedajú študijné odbory: kozmetik, pracovník marketingu, učebné odbory cukrár, inštalatér, kaderník a dvojročné odbory stavebná výroba, praktická škola a výroba konfekcie. Otvorí sa nadstavbové štúdium (dvojročné) v odboroch potravinárska výroba, stavebníctvo, vlasová kozmetika- v dennom štúdiu a odevníctvo v externom štúdiu. Praktické vyučovanie bude 466 žiakov (ročný pokles o 24 žiakov) vykonávať v školských dielňach, detašovaných pracoviskách, na zmluvných firmách formou individuálneho odborného výcviku, ale aj vo vlastnom, novozriadenom Stredisku praktického vyučovania v obchodnom komplexe Tília na Nám.sv.Martina. 
	Naj-školy: Partnerstvo- družba so školou rovnakého zamerania v prihraničnom poľskom meste Krynica: výmenná návšteva 26 žiakov a učiteľov v Lipanoch. Pre hostí bol pripravený bohatý kultúrno-športový program, ktorý ukončila medzinárodná diskotéka. Druhý deň návštevy hostia strávili na ranči v Rožkovanoch. 

V Lipanoch pôsobia aj dve špeciálne zariadenia: 
	Spojená škola na Tehelnej ulici a 
	Rehabilitačné stredisko (denný stacionár) na ul. Kpt. Nálepku.

Aj napriek rôznym hendikepom deti tieto výchovnovzdelávacie zariadenia zaznamenávajú mimovyučovacie aktivity, aj oni majú svoje 
	Naj-školy: 

Spojená škola 
Spojená škola: ● Gaňov literárny Prešov, krajské kolo recitačnej súťaže. Umiestnenie na popredných miestach si „vyrecitovali“ dvaja žiaci: chlapec z variantu C a dievča z variantu A. Víťazka postúpila na majstrovstvá Slovenska. Podujatie bolo a zostane radostným vybočením z neraz ťažkej a osudom skúšanej cesty hendikepovaných detí. A pridáme ešte jedno naj-:●Pedagógovia školy našli pochopenie u majiteľov Bowlingu u Piťa (Jarková ulica), ktorý bezplatne poskytli žiakom školy priestory. Okrem nových zážitkov s bowlingom ponúkli deťom s viacnásobným postihom aj tri druhy pizze. Zážitková forma učenia je pre deti s postihom najlepším spôsobom, ako objaviť svet, ale i možnosť, aby svet objavil ich. 
Rehabilitačné stredisko
Rehabilitačné stredisko: Deň bez bariér na ranči v Ľutine- ôsmy ročník pre prijímateľov sociálnych služieb z viacerých rehabilitačných stredísk Prešovského kraja. Družstvá jednotlivých zariadení absolvovali osem stanovíšť, pri ktorých vypomáhali skauti z nášho mesta. Deti prešli náročnejšími i zábavnými disciplínami, pri ktorých neskrývali svoju radosť. „Doplnkovým“ programom bol guľáš, opekané klobásky, koláčiky a pre súťažiace deti medaily a bohatá nádielka darčekov od sponzorov. Predstavenie bábkového divadla uzavrelo pestrý deň. 
 







VII. Kultúra____________________________________________
Program podujatí
Program podujatí v meste Lipany 2011 bol dokumentom, prostredníctvom ktorého referát kultúry a športu MsÚ usmerňoval a riadil kultúrnospoločenský život v meste. Ten prerokovali poslanci na III.zasadaní MsZ. K jeho napĺňaniu záujmové združenia, školy, strediská záujmovej činnosti, športové kluby, spoločenské organizácie, tretí sektor a dobrovoľnícke telesá osobným listom prizval primátor mesta Ing. Eduard Vokál. Čo i len zbežný pohľad do skladačky kalendára svedčí o bohatstve a pestrosti podujatí. Ako bonus na posledne strane je ponuka pravidelných športových aktivít a iných aktivít otvorených pre verejnosť s kontaktnými údajmi. Kalendár podujatí sa nestal dokumentom na uloženie na poličku alebo do zásuvky, ale dokumentom živým, ktorý našiel svoj odraz na informačných tabuliach vo viacerých lokalitách mesta.
 	Z množstva ponúkaných podujatí do kroniky vyberáme tieto:
Lipianska hudobná jar
Lipianska hudobná jar (LHJ): tri koncerty, v ktorých značnú časť programu vyplnili umelci- rodáci z Lipian: Marcela a Martin Gurbaľovci (Opera v Ostrave) a Marián Lukáč (Opera ŠD Košice). Zaujímavými hosťami koncertov boli jednotlivci a telesá: Lucia Knoteková a Musica iuvenalis, Bucinatorex excelsi- Vznešení trubači, Cimbalová muzika bratov Silvayovcov. Tretí koncert programom naplnili opäť domáci- pedagógovia a žiaci našej ZUŠ-ky. 
Darcovia krvi
Daruj krv- daruj život: pravidelné májové podujatie mesta a miestneho spolku Slovenského červeného kríža (MSSČK) pre darcov krvi spojené s ocenením nových nositeľov plakiet prof. Janského a navyše aj medaily prof. Kňazovického. 
 	Mesto ocenilo týchto darcov:
-za viac ako stonásobné darovanie krvi (medaila prof. Kňazovického): Juraj Bicko,
-zlatá plaketa: Vladimír Babjak,
-strieborná plaketa: Mirón Duda, Júlia Demeková, Marek Hucko, Stanislav Kuľbaga, Gabriela Robová,
-bronzová plaketa: Jozef Jurčenko, Matej Miženko, Matrin Pertuš.
	Kultúrnym programom darcov ocenili členovia folklórneho súboru Hviezdička zo ZŠ Hviezdoslavova.
Deň narcisov
Deň narcisov- dobročinná zbierka organizovaná ligou proti rakovine. Na jej vykonanie sa podujala študentská spoločnosť G.KOM pri našom gymnáziu- šesť štvorčlenných skupín. Do zbierky sa zapojili aj obidve základné školy. Dobrovoľníci predali 783 narcisov s čestným výťažkom 755,29 €.
Výstavy 
Výstavy:
Postrehy zo života: výstava karikatúr a kreslených vtipov Sergeja Laboreckého, občana mesta, hasiča, riaditeľa Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Sabinove, nositeľa najvyšších hasičských ocenení. Spolupracuje s časopisom Požiarnik, je členom jeho redakčnej rady a uverejňuje v ňom kreslené vtipy, kreslené seriály, kreslené hlavolamy a hádanky pre deti. Výstava trvala od 24. marca do 30. apríla.
	Svet farieb: výstava obrazov Evy Vološinovej, učiteľky MŠ na Ul. Kpt. Nálepku, amatérskej výtvarníčky. Výtvarná tvorba autorky do roku 2007 bola sporadická. V uvedenom roku absolvovala kurz pre amatérskych výtvarníkov pri ZUŠ v Lipanoch pod vedením Miroslava Buchera a odvtedy sa výtvarnej tvorbe venuje intenzívne. Najviac sa venuje krajinomaľbe, občas zátišiam alebo kvetinovým kompozíciám. Trvanie výstavy:1.-25.júl.
	Svet okolo nás: XIV.ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí predškolského veku s medzinárodnou účasťou. Z celkového počtu 988 výtvarných prác porota ocenila akvarel s názvom Korytnačka a prácu s názvom Akvárium autorov Jakuba Andraška a Daniela Vargu, detí z MŠ na ul. Kpt. Nálepku. Zaiste sa u detí prejavilo výtvarné vedenie Evy Vološinovej, učiteľky školy, spomínanej v predchádzajúcom odstavci zápisu. 
	Z truhlice starých mám: výstava ručných prác rôzneho druhu a techník: výšivky, vyšívané obrazy, pletené košíky...s motívmi kvetov, zvieratiek, krajiny, ľudí, folklóru, svätých. Význam výstavy treba zdôrazniť, lebo tento spôsob relaxu sa vytráca a záujem o ručné práce upadá do zabudnutia. Na výstave v dňoch 20. septembra až 7. októbra boli inštalované práce viacerých autorov/autoriek, napríklad I. Sekerákovej, A. Andrejovej, E. Domčáka. Truhlica starých mám naplnila klub mladých.
	Z aktivít záujmových organizácií:
Mladí hasiči
Mladí hasiči: 2.ročník súťaže pre vekové kategórie 8-15 rokov (halová súťaž). Cieľ: rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti v narábaní s hasičskou výzbrojou a predovšetkým získavanie návykov v jednotlivých oblastiach činnosti s veľkým dôrazom na ochranu pred požiarmi. Súťažné disciplíny: štafeta dvojíc 5x30m a viazanie piatich náročných uzlov, a to v čo najkratšom čase. Výsledky: členovia krúžkov mladých hasičov (KMH) z obcí Brezovica, Lúčka, Rožkovany, Červenica, putovný pohár pre dievčatá z Brezovice za najlepší dosiahnutý čas. Rarita súťaže: dátum 11.11.2011 a navyše o 11hodine a 11.minúte boli vyžrebované dve hodnotné ceny. Organizátori súťaže: Okresný výbor DPO v Sabinove, DHZ Lipany, Mesto Lipany a ZŠ Hviezdoslavova. 
Senior klub
Senior Klub (174 členov): Už výpočet aktivít nás presvedčí o pestrej činnosti: spoločné čítanie knihy a beseda o nej, súťaž v riešení krížoviek, osemsmeroviek a sudoku, súťaž v speve a prednese, popoludnie vtipov, spolupráca s Domom pokojnej staroby, púť na Mariánsku horu v Levoči (90 členov), športový deň, opekanie, varenie kotlíkového guľášu, návšteva divadelného predstavenia, kultúrne poobedie Sami sebe, Mesiac úcty k starším. Senior klub sa podieľal na organizovaní a hodnotení súťaže o najkrajšiu záhradku, predzáhradku a balkón. Na tomto mieste v zápise výsledky aj uvedieme:
	Najkrajšia záhradka, predzáhradka: Terézia Škvarlová, Hviezdoslavova 119, Anna Čontofalská, Tehelná 1, p. Baricová ml., Jánošíková 17.
	Najkrajší balkón: Antónia Kožušková, Mária Karabašová, Irena Kuchárová, všetky z Námestia sv. Martina.
Spojená škola
Spojená škola (SŠ), ktorú sme predtým spomínali v kapitole o školstve, prispela svojím dielom aj do kultúrnospoločenského života mesta, a to tým, že zriadila a otvorila knižničné centrum.
Knižničné centrum
knižničné centrum v budove školy na Tehelnej ulici. Centrum bude slúžiť žiakom a pracovníkom školy, ale aj verejnosti. Ako sa to škole podarilo? Získala účelové finančné prostriedky na realizáciu projektu Literárny pondelok. Školská knižnica tak získala novú tvár, čo okrem iného znamená aj elektronickú evidenciu kníh. Nové prírastky do knižničného fondu chce centrum získať nákupom, ale aj darmi od darcov.
Mladé spevácke talenty
	V závere kapitoly predstavíme dva nové spevácke talenty z Lipian:
	Maruška Gurbaľová z učiteľskej rodiny Vincenta a Márie Gurbaľovcov má troch bratov, dvaja sú profesionálny operný speváci (Martin v Ostrave, Marek v Košiciach). Vyštudovala spev, v decembri toho roku vyhrala spevácku súťaž Mikuláša Moyzesa. V štúdiu pokračuje ďalej, na Prešovskej univerzite študuje spev a pedagogiku. Súčasne vyučuje spev na ZUŠ v Sabinove.
	Ladislava Maničková z rodiny Ladislava a Márie Maníčkovcov, účastníčka televíznych šou programov Super Star, Elán je Elán. Na súťaži mladých speváckych talentov získala bronz (Zlatá črievička), čo jej popri tvrdej práci, možno, otvorilo cestu k prvému úspechu. Na konkurze do muzikálu Matúš Čák Trenčiansky uspela a získala hlavnú dvojrolu. Okrem školy, divadla a muzikálu ako speváčka spolupracuje s troma kapelami. Je absolventkou lipianskej ZUŠ. Tu ju vyučoval Miroslav Lenko, ktorý ju prihlásil do speváckeho zboru a ako samá hovorí „...prišli ďalšie aktivity a už som z toho kolotoča nevyskočila.“ Hudobnej verejnosti sa doteraz predstavila aj albumom Voľní.
	Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú: kalendár podujatí, letáky a pozvánky k niektorým podujatiam, výstrižok z denníka Korzár a  týždenníka Život.


VIII. Cirkevný život___________________________________________
Obsah kronikárskeho zápisu v tejto kapitole ukáže, že rok 2011 bol bohatý na udalosti vo svetovej Katolíckej cirkvi, rovnako však v Cirkvi na Slovensku, v Košickej arcidiecéze i v spoločenstvách dvoch lipianskych farností: rímskokatolíckej a gréckokatolíckej.
Udalosti v cirkvi, blahorečenie
Z udalostí svetových spomenieme v prvom rade
	blahorečenie Božieho služobníka, pápeža Jána Pavla II. vo Vatikáne v dňoch 30.apríla a 1.mája. Po zavŕšení procesu blahorečenia, šesť rokov po smrti Jána Pavla II. Pápež Benedikt XVI., jeho zástupca, počas sv. omše na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, za prítomnosti 1,5 milióna pútnikov z celého sveta vyriekol slová beatifikácie. Po odznení beatifikačnej formuly bol odhalený oficiálny portrét blahoslaveného Jána Pavla II. a v tom okamihu sa jeho ostatky stali relikviami. Krátko po blahorečení boli oficiálne zverejnené Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II. a sv. omše s formulárom o blahoslavenom pápežovi boli v našej farnosti celebrované 23.októbra.
	Významnou udalosťou boli aj 26.svetové dni mládeže, ktoré sa od 16.do 21.augusta konali v Madride (Španielsko) za účasti viac ako 3,5 tisíca mladých zo Slovenska ( z našej Košickej arcidiecézy cca 300 a z Lipian 6). Vzácnym hosťom SDM v dňoch 18.-21.augusta bol pápež Benedikt XVI., ktorý slávnostne sv. omšu celebroval na letisku Cuatro Vientos. Ústredným mottom tohoročných SDM boli slová „ Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere (porov. Kol.2,7).
	Vznik SDM je spojený s rokom 1985, ktorý bol Organizáciou spojených národov (OSN) vyhlásený za Svetový rok mládeže. V marci spomenutého roka pozval pápež Ján Pavol II. mladých z celého sveta do Ríma. Postupne sa z toho podujatia stala tradícia a odvtedy sú SDM slávené v rôznych kútoch zemegule. Najbližšie SDM budú v roku 2013 v Brazílii.
Na Slovensku	
Katolícka cirkev na Slovensku prežila v tomto roku mnoho významných udalostí. Z nich zaznamenáme:
	90.výročie vysviacky prvých troch slovenských biskupov (13.februára) v Nitre (13.februára 1921 v Nitre :Mons. Karol Kmetko- Nitra, Mons. Marián Blaha- Banská Bystrica, Mons. Ján Vojtaššák- Spiš). Jubilejnú sv. omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule koncelebrovali terajší diecézni biskupi. 

Dve významné výročia v tomto roku oslávil emeritný biskup Nitrianskej diecézy J. Cm.  Ján Chryzrotom kardinál Korec: 60. výročie biskupskej vysviacky (tajne vysvätený 24.augusta 1951) a 20.výročie kreovania za kardinála.
K striedaniu na biskupskej katedre došlo v Spišskej diecéze. Po doterajšom diecéznom biskupovi  Mons. Františkovi  Tondrovi správu diecézy kánonicky prevzal Mons. Štefan Sečka súčasný spišský pomocný biskup.
Žiaľ, v tomto roku odišli do Otcovho domu dvaja slovenskí biskupi: 27. júla nečakane zomrel Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup, a 27. októbra emeritný biskup diecézy v Rožňave Mons. Eduard Kojnok.
Z liturgických slávností celoslovenského významu spomenieme dve:
Nitra-Hrad-5.júl-národná púť na sviatok sv. Cyrila a Metoda (hlavný celebrant sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáte, Slovák, arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ).
Šaštín- 15.september-národná púť k Sedembolestnej Panne Márii patrónke Slovenska. Pontifikálnu sv. omšu celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, homíliu predniesol olomoucky arcibiskup Mons. Jan Graubner a popoludňajší Akatist k Presvätej Bohorodičke viedol bratislavský gréckokatolícky eparcha Mons. Peter Rusnák.
V arcidiecéze
Udalosťou číslo jeden v Košickej arcidiecéze  bol 
	Rok sv.apoštola Ondreja, patróna arcidiecézy, ktorý arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober vyhlásil 27. novembra minulého roku.. Jeho priebeh bol naplnený mnohými podujatiami a arcidiecéze i v našej farnosti. Rok vrcholil týmito podujatiami: diecéznou púťou do talianskej diecézy Amalti, ktorá našej arcidiecéze podarovala časť relikvií sv. apoštola Ondreja. Púť sa konala koncom septembra, viedli ju obidvaja biskupi- metropolita a pomocný biskup. Medzi účastníkmi z radov kňazov bol aj náš minuloročný novokňaz, teraz kaplán v Trebišove, vdp. Dalibor Ondrej
Ondrejovská slávnosť pri príležitosti vystavenia relikvie sv. apoštola Ondreja v košickej katedrále v dňoch 26.-30. novembra. Eucharistickému slaveniu v sobotu 26. novembra predsedal J. Em. Jozef kardinál Tomko, koncelebrantmi boli biskupi arcidiecézy, gréckokatolíckej metropolie, mnohí kňazi arcidiecézy (slávnosť bola spojená s celodiecéznymi kňažskými rekolekciami). J. Em. Jozef kardinál Tomko v homílií označil uplynulý rok za silné obdobie, keď kňazi i veriaci arcidiecézy nasledovali Krista podľa príkladu sv. Ondreja. Relikvia sv. apoštola Ondreja zostane v Dóme sv. Alžbety uložená natrvalo. Rok sv. Ondreja, apoštola, bol ukončený osobitným dekrétom arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera.
Vo farnostiach noví duchovní
V podstatnej časti zápisu tejto kapitoly prejdeme k tohoročným
	udalostiam vo farnosti a začneme 
	striedaním duchovných:
a)	 Po necelom roku pastoračného pôsobenia z farnosti odišiel farár vdp. Peter Zubko. Ako sám uviedol ďalej bude pôsobiť ako profesor na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku a naďalej bude spravovať arcibiskupný archív

b) 	Novým farárom od 1.júla sa stal vpd. Michal Marčák, doterajší farár v Plavnici. Odovzdávanie a preberanie farnosti sa uskutočnilo 5.júla a 21.júla bol nový farár inštalovaný do úradu pri sv. omši za účasti vdp. Tomáša Capa, dekana, a domácich kaplánov.
	Nový farár vdp. Michal Marčák pochádza z Nižného Hrušova, ordinovaný bol 21. 6. 1997 v Košiciach. Farnosť Lipany je  jeho tretím pastoračným pôsobiskom ( Michalovce, Plavnica). 
c)	K striedaniu došlo aj u jedného kaplána. Po dvojročnom pôsobení v Lipanoch bol preložený vdp. Lukáš Libák do farnosti Sobrance. Dispozíciu na toto kaplánske miesto dostal vdp. Jozef Pekár, doterajší farár v Košiciach- Barci. Pochádza z neďalekého Plavča, ordinovaný bol v Košiciach 25.7.1998. Doteraz pôsobil v Humennom, Košiciach-Kráľovnej pokoja, Haniska, opäť v Košiciach (študiá), v Drienove a Košiciach- Barci.
d)	Aj v gréckokatolíckej farnosti zaznamenávame striedanie: po preložení doterajšieho správcu farnosti o. Jána Čekana farnosť v Lipanoch bude spravovať o. Miroslav Hricík, a to z neďalekej farnosti Tichý Potok. Pochádza z Košíc, doteraz pôsobil vo farnostiach Mikulášová, Humenné- Dubník, Kolonica. Za veľmi dôležité úlohy svojho pôsobenia považuje: podchytiť veriacich, hlavne vzbudiť v nich povedomie , že sa nemusia v ničom hanbiť, za svoju cirkev, naopak byť hrdí na to, že patria do „cirkvi mučeníkov“, budovať chrámy v srdciach a s tým pôjde ruka v ruke vybudovanie vlastnej cirkvi (kostola) a príbytku pre kňaza, lebo gréckokatolícky kňaz je v Lipanoch veľmi potrebný“. Doplniť ešte treba, že lipiansky gréckokatolícky veriaci  toho roku začali robiť prvé kroky k výstavbe svojho chrámu v lokalite Pod kopaninou.
Farské slávnosti a udalosti
Pokračujeme vysluhovaním sviatostí:
Prvú svätosť zmierenia a Eucharistie- prvé prijímanie deťom- tretiakom z Lipian a filiálok vyslúžili naši kňazi v májových a júnových termínoch. Osobitná slávnosť sa konala pre prvoprijímajúce deti- klientov z Rehabilitačného strediska na Ul. Kpt. Nálepku (9 detí). Tretiakov z celej farnosti bolo 89. 
Sviatosť pomazania chorých prijalo 603 veriacich v celej farnosti v apríli.
Nižšie svätenia prijali bohoslovci našej farnosti: Blažej Revický z Lúčky lektorát a Ján Kocurko z Lipian akolytát.
Duchovným prínosom pre veriacich boli dve púte:
májová do talianskych pútnických miest so vzácnym zážitkom-audienciou u Benedikta XVI.s pozdravom pápeža pre lipianskych pútnikov v slovenčine. Duchovnými sprievodcami púte boli: vdp. Stanislav Ščerba, Lipanec a vdp. Peter Zubkov, farár.
Augustová až septembrová do Medžugoria pri príležitosti 30.výročia zjavenia Panny Márie- Kráľovnej pokoja s duchovným sprievodcom vdp. Michalom Marčákom, farárom.
Odpustové slávnosti vo farskom chráme boli dve:
	Narodenie Panny Márie: dvojdňový program: v sobotu večeradlo s Pannou Máriou pod patronátom Inštitútu Nepoškvrneného počatia Panny Márie z Košíc vrátane sv. omše, adorácie pred Eucharistiou a sviatostného požehnania, v nedeľu sv. omša v dolnom parku, ktorú celebrovali obidvaja noví duchovní farnosti.

Sv. Martin biskup, patrón farského chrámu farnosti i mesta: 11. novembra celebrantom sv. omše bol vdp. Marek Petrigal, kaplán a v nedeľu 13.novembra Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický arcibiskup metropolita
Lipianska farnosť sa pripojila k arcidiecéze slávením Noveny k sv. apoštolovi Ondrejovi vždy pred sv.omšou v dňoch 21. až 29.novembra s vystavením relikvie sv. Ondreja.
Lipiancom dobre známy vrchol Čergovského pohoria Minčol bol dvakrát v ich pozornosti: 15.septembra (Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie so sv. omšou pre cca 300 účastníkov) a 31. decembra (tradičný zimný výstup v posledný deň kalendárneho roka s modlitbou sv. ruženca pre takmer 400 účastníkov)
Symbolom dobrej vôle veriacich farnosti bola aj toho roku kolednícka 
	Dobrá novina spojená so zbierkou finančných prostriedkov na podporu cirkvi v africkom Južnom Sudáne: 2896,71 € a 2995,80 Sk z čoho na Lipany pripadalo 811,60 € a 576 Sk. Na Slovensku sa vyzbieralo 846 tisíc €( v prepočte 25,5 milióna korún.

Vo farskom chráme pokračovali 
	reštaurátorske práce na hlavnom oltári, presnejšie u dvoch reštaurátorov: oltárne tabuľové maľby u akademickej maliarky Anny Svetkovej v Levoči a sochy u Mgr. Art Štefana Siváňa v Spišskom Podhradí. 23. februára sa na všetkých reštaurátorskych pracoviskách uskutočnil kontrolný deň. Koncom mesiaca júna Ministerstvo kultúry SR poskytlo na reštaurátorské práce dotáciu 15 000 €. Pred Veľkonočnou vigíliou sa do farského chrámu, presnejšie do hlavného oltára „vrátila“ Panna Mária s Ježiškom a pred Vianocami aj sv. Martin, biskup, náš patrón a sv. Mikuláš. V spišskopodhradskom ateliéri naďalej zostáva súsošie Korunovania Panny Márie a sochy sv. Barbory a sv. Kataríny z nadstavca oltára.

	Rok 2011 farnosť ukončila dvojako: občiansky farským plesom a duchovne ďakovnou pobožnosťou a adoráciou Eucharistie na prelome rokov.

IX. Telovýchova a šport____________________________________
Začneme najmasovejším telovýchovným podujatím, ktoré má v Lipanoch dlhoročnú tradíciu. Týmto podujatím je štvordňový program pre deti a dospelých.
Šport-relax-zábava
Šport-relax-zábava v dňoch 25., 27., a 28. mája a 1. júna. 25. máj bol venovaný deťom predškolského veku ako deň viacboja všestrannosti- 12. ročník v športovej hale. 24 hodinový volejbalový maratón (27.mája) bol pripravený ako turnaj žiačok, turnaj učiteľov a volejbal-mix dospelýchv dvoch školských telocvičniach. Veľmi pestrý a bohatý bol program pripravený na 1.jún, zostavený z kolektívnych i individuálnych športov ale i z takých programových blokov ako napríklad: deň športu a zdravia, indiánsky deň, Lipany majú talent, netradičný deň, deň detí na farme.
	Popoludňajší program mal názov Deťom k sviatku: kultúrny program sa konal na pódiu v parku a program V zelenom na kolieskových korčuliach na nespojazdnenej  novej ceste ku kruhovej križovatke a cvičenie na fit loptách. Na námestí pred tribúnov boli pripravované viaceré atrakcie ako sprievodné akcie.
Futbal
Lipianskym športom s dlhoročnou tradíciou je futbal . V príprave na jarnú časť ligovej súťaže došlo k zmene na poste trénera, keď Mikuláša Komanického nahradil Jozef Kostelník, ktorý má skúsenosti z pražskej Sparty, Dukly a prešovského Tatrana. Prípravu sprevádzali zmeny v hráčskej zostave, zdravotné i rodinné problémy niektorých hráčov. K ambíciám futbalového „áčka“ sa vyjadril prezident ŠK Odeva Jozef Križalkovič takto:  „Veríme, že v premiére jarnej časti sa presadia všetci, ktorí dostanú dôveru trénera a že toto mužstvo má na to, aby hralo dôstojnú v tretej najvyššej slovenskej súťaži a postupne sa „prederie“ do hornej polovice tabuľky“. Pred záverom jesennej časti súťaže to však bolo nie veľmi lichotivé 12.miesto, s čím nebol spokojný nový tréner Stanislav Varga. Podľa jeho názoru lipiansky treťoligový futbal potrebuje viac skúsenejších hráčov, aby mohli zobrať na seba zodpovednosť v každom zápase.
Memoriál A. Repeľa
Aj toho roku spestrením futbalového života Lipiancov bol tradičný 
	Memoriál A. Repeľa pre starších dorastencov, ktorý sa „prehupol“ do štvrtej desiatky ( v roku 1981 sa uskutočnil 1.ročník) . Jeho víťazom sa stali domáci dorastenci, ktorí vo finále porazili rovesníkov zo Spišskej Novej Vsi v pomere 2:1. V boji o 3.miesto si výber regiónu Prešovského kraja poradil s poľskou Muszynou až po rozstrele zo značiek  pokutových kopov. 

„Tento tradičný futbalový sviatok okrem hlbokej úcty k nebohému Antonovi Repeľovi konfrontuje úroveň mládežníckeho futbalu a prispieva k rozvoju vzácneho športového priateľstva aj so zahraničnými priateľmi.“
	Takto zhodnotil význam turnaja prezident futbalového klubu.
Florbal
Pokračovali aktivity nového športu na lipianskych hracích plochách – florbalu
	Prvýkrát sme ho spomenuli v minuloročnom zápise a v tohoročnom môžeme konštatovať, že naši florbalisti zo ZŠ Hviezdoslavova a z gymnázia sa dostávajú do povedomia nielen lipianskej verejnosti. Florbal sme uviedli ako naj- podujatie tohto roka na ZŠ Hviezdoslavova (kapitola školstvo).
	Z tohoročných aktivít spomenieme:
	Florbal fest 2011: Podujatie prenesené z haly na ulicu, konkrétne na námestie pred tribúnu ,,aby sa ľudia dozvedeli, čo je to vlastne za šport“ (Gorazd Brosch a Matúš Gernát). Na špeciálne upravenej hracej ploche súťažili družstvá žiakov a žiačok zo Sabinova, Prešova, Spišského Podhradia a Lipian. A lipianské družstvá reprezentovali dôstojne: mladší žiaci 4.miesto, dievčatá v tej istej kategórií 2.miesto, starší žiaci- lipianský B tím 3.miesto. V dramatickom zápase celého turnaja FbK Lipany´09 „A“ zabezpečil Lipanom 1.miesto a celkový triumf na Florbal Feste. 

Florbalové aktivity do konca roka ďalej: športovci zo ZŠ Hviezdoslavova (dôverne nazývaná aj Hviezdička) a z gymnázia odštartovali krajskú ligu (160 zapojených detí od prípravky po staršie žiačky a žiakov), no v Lipanoch máme už aj dorasteneckú a mužskú ligu. Florbalisti majú trojicu nových rozhodcov, ktorí úspešne absolvovali školenie 1.kvalifikačného stupňa a pripravovali sa na trénerský kurz 4.stupňa. Do konca roka sa v Lipanoch uskutočnili dva ďalšie turnaje.
Maratón mieru
Na tohoročnom Medzinárodnom maratóne mieru (MMM)- 88 ročníku- v Košiciach malo zastúpenie aj mesto Lipany, a to v štyroch kategóriách:
René Kuchár- handbike (špeciálne upravený bicykel pre hendikepovaného športovca na „ručný“ pohon),
Tomáš Višňovský- inline korčuľovanie (kolieskové korčuľe)
Juraj Málek a Zuzana Málková- polmaratón (21,098 km)
Ľuboš Ľaš, Lukáš Višňovský- maratón (42,195 km)
Turisti
Niekoľko športových príležitostí Lipancom ponúkli aj členovia Klubu slovenských turistov (SKT), jednoducho turisti. Do kroniky z nich zapisujeme dve, ktoré sa odohrali v našom „domácom“ šarišskom regióne alebo blízkom spišskom- staroľubovianskom regióne: 
	Slovenský zimný zraz turistov v Ľubovnianských kúpeľoch (27.-30. januára) s účasťou takmer tisíc turistov zo Slovenska, Česka a Poľska. Nosnou aktivitou zrazu boli lyžiarske prejazdy (7 trás). Členovia nášho KST prešli dve z týchto trás, obidve v dĺžke 28km: Litmanová- Ľubovniansky hrad, Litmanová- Červený kláštor. Lipianski turisti si v Ľubovnianskych kúpeľoch našli mnoho priateľov. 
	10. ročník behu do vrchu „Na vrchol Minčola“. Propozície behu sú Lipancom už dobre známe, no spomenieme aspoň tie najdôležitejšie: 5.jún (nedeľa), organizátor KST Mladosť Lipany, miesto Lúčka-Potoky, dĺžka trate 4100m, prevýšenie 522m. Z výsledkov najmä toto: až dvom pretekárom sa podarilo prekonať rekord trate, no jeden z nich, Poliak Andrzej Dlugosz posunul čas na neuveriteľných 21,37m! V hlavnej disciplíne vybehlo na trať 54 pretekárov, v ostatných 22.

Skauti
Letný skautský tábor pre deti od 10 do 15 rokov, organizovaný lipianskymi skautmi v dňoch 21.- 30. júla v atraktívnom prostredí Kanné pri Fričovciach. Skauti pridali ešte ďalšie podujatie- prázdninový raj v Zlatej Bani pre deti z mesta (vek od 7 rokov do 15 rokov) v dňoch 1.-6. augusta. 
Plážový volejbal
Turnaje v plážovom volejbale MIX družstiev (minimálne štvorica) v čase letných prázdnin vždy v stredu na mestskom kúpalisku.
Mladí rybári
Detské 24- hodinové rybárske preteky 2.-3. júla na štrkoviskách pri Rožkovanoch. Organizátorom zaujímavých pretekov bola Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Sabinove.
Volejbalový turnaj
Volejbalový turnaj o pohár predsedu TJ Mladosť 17.novembra v telocvičniach ZŠ Komenského 113 a gymnázia s účasťou 13. družstiev. Z výsledkov: 1.miesto VK MIX Orange, 2.miesto Mladosť Lipany,3.miesto ĽUBMIX. Ostatné družstvá hrali malé finále o 4.-6. miesto. Potešiteľným výsledkom turnaja je skutočnosť, že záujem o volejbal u mladých ľudí z Lipian a okolia stúpa. 
	Takmer pred záverom kapitoly pridáme dve „čerešničky na športovej torte“:
Speed Badminton 
Bronz z Majstrovstiev sveta v speed badmintone v Berlíne v posledný augustový týždeň. Medzi takmer 400 hráčmi z 29 krajín všetkých kontinentov boli aj traja rodáci z Lipian, členovia speedmintonového oddielu Slávia Prešovskej univerzity (PU) Kristína Ščavnická, Vladimír Pjecha a Ján Ščavnický. Dvanásťročná Kristína Ščavnická, žiačka nášho gymnázia, priniesla domov bronzovú medailu, keď vo vyrovnanom semifinálovom zápase prehrala  1:2 na sety s domácou Nemkou. A čo je Speed Badminton? Je to kombinácia toho najlepšieho z tenisu, bedmintonu a squashu. Na rozdiel od tenisu a bedmintonu nie je potrebná žiadna sieť, hrá sa ťažším košíkom ako v bedmintone. Z tenisu tento šport prevzal rozmery ihriska.
Pretláčanie rukou
Judgement day 2011- medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou (Budapešť, 15. október). Účastník z Lipian, septimán z gymnázia Michal Girášek si počínal výborne, keď v kategórií do 70kg medzi juniormi vyhral súťaž v pravej aj ľavej ruke. Vo finále pravej ruky porazil Turka, v ľavej ruke zdolal reprezentanta Maďarska.
Svetový šport
Úplným záverom kapitoly budú dve správy zo svetového športu- hokeja: prvá bude nelichotivá, druhá smutná, tragická.
Hokejové MS
Prvá: Veľkým neúspechom sa skončili hokejové majstrovstvá sveta pre slovenský tím. Zo šiestich stretnutí vyhrali len dve (10.miesto). Hodnotenie reprezentačných hráčov bolo nepriaznivé. 
+Pavol Demitra
Druhá: V ruskom Jaroslavli spadlo 7.septembra popoludní krátko po štarte lietadlo s miestnym hokejovým tímom. Cestovali na prvý zápas sezóny do bieloruského Minska. Tragédiu neprežil ani útočník Slovák Pavol Demitra (36). Mala to byť posledná sezóna Demitru v kariére: „ Ešte rok v Jaroslavli a potom sa budem venovať len rodine a mládežníckemu hokeju v Dukle“ , plánoval. Posledná rozlúčka s vynikajúcim slovenským i svetovým hokejistom v Trenčíne (šesťkrát hral na majstrovstvách sveta, trikrát na olympiádach, 768 bodov získal v NHL za 304 gólov a 464 asistencií, 847 zápasov odohral v NHL) bola veľkou smutnou udalosťou pre celé Slovensko. 
	Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú: výstrižky z dennej tlače- denníka Sme- z 10.mája, 8.,9. a 16.septembra (hodnotenia Slovákov po MS a Pavol Demitra).

X. Obyvateľstvo__________________________________________
Štatistika 
Na úvod kapitoly zaradíme najprv
	štatistické údaje zo zdrojov oddelenia evidencie obyvateľstva MsÚ:
	narodení:			95
	zomrelí:			47
	prisťahovaní:		47
	odsťahovaní:		113
	počet obyvateľov: k 31.12: 6392 (o 30 obyvateľov menej ako v minulom roku). K základným štatistickým údajom teraz podrobnejšie: 
	narodení: ● jedny dvojčatá- chlapci Adrián a Patrik, 

 ● s dvoma rodnými menami (2): Dávid Ján, Marko František u chlapcov,1- Michaela Lesana u dievčat.
	Frekvencia mien: ● u chlapcov 36 mien, z toho Simon/ Šimon 5x, Samuel, Dominik 4x, Andrej/Ondrej, Jozef, Patrik 2x, málo frekventované mená: Onur, Franko, Natan, Max, René.

			        ● u dievčat: tiež 36 mien, no iba Júlia/Juliana sa vyskytlo 	2x, málo frekventované mená: Ariana, Rosalinda, Liliana, Melissa. 
	Podľa ulíc: Za traťou (24), Námestie sv. Martina (21), Rovinky (nová lokalita bytovej výstavby- rodinné domy- 2).

Zomrelí
Zomrelí: ● podľa mesiacov najviac v marci- 7, najmenej v októbri- 1, v ostatných mesiacoch- 2-6, ●podľa ulíc: Hviezdoslavova 7, ● najstarší: Baňasová Júlia, Bellová Otília (94 rokov), ●najmladší: Nemergut Jakub (18), Olejár Igor (17) - obidvaja spoločne zahynuli tragicky pri dopravnej nehode, ●známi občania: Ján Olekšák, učiteľ- košikár, František Jánošík, obvodný elektromontér, Mária Ižariková, poslankyňa bývalého ONV.
Jubilanti
Jubilujúci občania: viac ako 100 občanov a medzi nimi: 
	Ing. Ján Turlík, autor knihy o Lipanoch, poslanec- predseda komisie v mestskej samospráve, nestor regionálnej i miestnej turistiky, 
učitelia/učiteľky: Mirón Pacinda, Viktória Olekšáková, Mária Jančáryová, Milana Čillíková, 
lekári: MUDr. Eduard Vokál, internista, MVDr. Belo Jančáry, MVDr. Jozef Tomčan, 
inak známy občania: Marta Ištvanová, dlhoročná vedúca predajne potravín Jednoty- SD, Daniel Ludvík, dlhoročný kostolník vo farskom kostole a najvytrvalejší peší pútnik na Mariánsku horu v Levoči.
Jubilujúci manželia Janičovci „60“
osobitnú zmienku si zaslúžia jubilujúci manželia Cyril a Cecília Janičovci, ktorí toho roku oslávili diamantovú svadbu- 60.výročie sobáša. Deti Gabriela, Cecília, Anna, Alžbeta, Daniela, Mária, Peter, Marcela a Slávka im v Aktualitách lipianskej radnice adresovali toto blahoželanie: „Milí rodičia, Darca života Vám doprial osláviť vzácne jubileum manželského života. Darovali ste život 10 deťom. Jedného syna (Jozef, obeť dopravnej nehody v detskom veku) ste dávno vyprevadili do večnosti. Zvládli ste spoločné chvíle trpké, ale aj radostné. Vďaka Vám obom za lásku, starostlivosť, výchovu, náš domov... S láskou Vaše vďačné dcéry s manželmi a syn s manželkou a deťmi. Bozkáva Vás Vašich 24 vnúčat a 9 pravnúčat.“ 
Sociálna oblasť, fórum starostu
Sociálna oblasť  činnosti mestskej samosprávy bola pestrá a náročná. Mesto Lipany je súčasťou Fóra starostov pre inklúziu Rómov. Do tohto fóra boli Lipany začlenené Vyšehradským fondom spolu s Banskou Štiavnicou a Spišskými Tomášovcami, z čoho vyplynuli aj riešenia problematiky v medzinárodných súvislostiach. Preto sa zástupcovia mesta vo februári zúčastnili 
	pracovnej cesty do Česka a Maďarska. V obidvoch krajinách navštívili obce a mestá, presnejšie vylúčené lokality v nich a porovnávali sociálny systém SR so systémami okolitých štátov. Maďarsko môže byť pre Slovensko výzvou v súvislosti so zakladaním a fungovaním sociálnych podnikov. Naopak Slovensko môže ponúknuť Česku skúsenosti z inštitútu osobitného príjemcu, ktorý úspešne funguje aj v Lipanoch. 

 	V máji sa v slovenskej Skalici uskutočnilo už druhé
	stretnutie Fóra starostov pre inklúziu Rómov. Mesto Lipany zastupovali na ňom primátor a vedúca sociálneho oddelenia MsÚ. Stretnutie sa nieslo v duchu zmien sociálnych zákonov, porovnávania, legislatívy a skúsenosti s touto problematikou v štátoch V4. Na stretnutí sa zúčastnili aj poslanci NRSR, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR), zástupcovia miest  a obcí Českej republiky, Maďarska, Poľska a SR. Žiada sa pripomenúť, že príslušné orgány  samosprávy Lipian sa veľmi aktívne zapájajú do spracovávania podkladov pre legislatívne zmeny, poslancom NRSR dávajú návrhy na zmeny zákonov a veľmi často konzultujú so zákonodarcami ich návrhy. Zo stretnutia vyplynul záver, že samosprávy okolitých krajín zdieľajú podobné problémy vrámci sociálne vylúčených komunít, preto výmena skúsenosti je pre štáty fóra V4 pozitívna a prínosná. 

	Tu zaradíme aj jedno výročie: 
10.výročie ADOS
10.výročie ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej činnosti), zariadenia Arcidiecéznej charity v Košiciach, ktorá v Lipanoch pôsobí od júla 2001. Je samostatnou funkčnou jednotkou a patrí do siete zdravotníckych zariadení. Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť kvalifikovanými sestrami pacientom všetkých vekových skupín v ich prirodzenom domácom prostredí. Domácu starostlivosť indikuje praktický lekár alebo lekár špecialista na základe zdravotného stavu pacienta. Výkony ADOS sú hradené zdravotnými poisťovňami. Sídlom ADOS je Dom pokojnej staroby na Hviezdoslavovej ulici a vedúca je Mgr. Jana Popielová Vavreková. 
Oslavy sa konali 3.septembra v Kostole sv. Martina (sv. omša) a v mestskej galérií (stretnutie s priateľmi- program zameraný na prezentáciu ADOS.) Organizátormi  osláv boli: mesto Lipany, Arcidiecézna charita Košice, Rímskokatolícky farský úrad Lipany. Ústredné motto: „Nauč sa pohladiť zovretú dlaň, nauč sa rozdať všetko a nečakať nič! Až potom zistíš, že život je krásny a oplatí sa žiť!“ 
Potravinová pomoc
Novou tohoročnou agendou sociálneho oddelenia MsÚ, a treba zdôrazniť, že veľmi náročnou, bola  
	potravinová pomoc pre občanov v hmotnej núdzi. Mesto Lipany sa zaradilo medzi samosprávy, ktoré sa aktívne zapojili do európskeho programu potravinovej pomoci určenej osobám v núdzi a znevýhodneným občanom, ktorý sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií. Potravinová pomoc, financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, spočívala v distribúcii základných potravín zadarmo, konkrétne pšeničnej hladkej múky a bezvaječných cestovín v maximálnom limite po 20 kg na jednu osobu. 

A kto mal na potravinovú pomoc nárok?:
deti v náhradnej rodinnej starostlivosti,
fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke,
osoby na hranici životného minima,
poberatelia dôchodku, ktorého výška nepresahuje 305€ (nepracujúci poberatelia dôchodku)
Oprávnenosť nároku bolo potrebné doložiť aktuálnych dokumentom. Sociálne 
oddelenie mesta bolo voči oprávneným občanom veľmi ústretové, keď zabezpečilo podrobné informácie prostredníctvom ALR a poskytlo možnosť prihlasovania nároku mailom, telefonicky i osobne. Tak sa podarilo v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska, o.z. Lipany organizáciu výdaja potravín zvládnuť bez problémov. Nebolo to tak na celom Slovensku, najmä vo veľkých mestách potravinovú pomoc sprevádzali   organizačné i distribučné ťažkosti. K potravinám sa tak nedostalo 88000 ľudí z približne 500 000 ľudí, ktorí na pomoc mali nárok. Pre tento počet oprávnených nerozdali 3529,03 tony potravín. 
	V Lipanoch 522 obyvateľom (76 v hmotnej núdzi, 375 dôchodcom a 71 z Ulice Za traťou) bolo rozdaných 10440 kg hladkej múky a rovnaké množstvo cestovín (špirálky, tzv. Slovenská ryža alebo kolienka)
Čajovňa pavučina pre hendikepovaných
Pekným sociálnym počinom samosprávy vo vzťahu k hendikepovaným, najmä mladým občanom bolo, že denne medzi 8.30-11.30 mali k dispozícií priestory čajovne Pavučina. Mesto tak reagovalo na podnety rodičov týchto mladých ľudí, pretože táto mládež po ukončení špeciálnej školy nemá možnosť stretávať sa na iných spoločenských akciách. Priestory čajovne mesto poskytuje zadarmo, navyše vďaka sponzorom zakúpilo základné vybavenie, spoločenské hry, rôzne pomôcka na maľovanie, modelovanie a pod. 
	Iný sociálny počin presiahol hranice Slovenska. Koncom júla sa v Lipanoch uskutočnila 
Humanitárna zbierka pre Ukrajinu
Humanitárna zbierka šatstva, obuvi, domácich potrieb a školských pomôcok pre sociálne znevýhodnené rodiny v ukrajinskom meste Chust (partnerské mesto Lipian- pozn. Kronikára). Zbierkou chceli Lipany prispieť k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov Chustu. Materiálne do zbierky prispelo 63 občanov Lipian i blízkeho okolia. Zozbierané veci mesto doručilo do colného skladu, následne ich prevzala Marmorošská charita a tá ich rozdelila do rodín, ktoré pomoc najviac potrebovali. 
Sociologické analýzy
Sociologické analýzy, ktoré sporadicky uverejňovala denná tlač, napr. Denník Sme, reagovali na rôzne spoločenské otázky, najmä na: 
	Nezamestnanosť: od februára 2005 nebola na Slovensku vyššia nezamestnanosť ako v januári toho roku: február 2005- 13,08%, august 2008- 7,36%, január 2011- 12,98%, 
	Potravinová pomoc pre Slovensko: o jej priebehu v Lipanoch píšeme na inom mieste tejto kapitoly,
	Ceny potravín: menej ako na jeseň 2008 platíme v priemere za cukor (0,94-0,79), múku (0,51-0,45), olej (2,17-1,97) a ryžu (1,40-1,32), viac za zemiaky (0,38-0,70), vajcia (0,11-0,13) i maslo (0,82-0,93),
	Platy: platy narástli, pribudli však nezamestnaný, napr. V Prešovskom kraji: priemerná mesačná mzda 594€, zmena oproti roku 2009 +3,7%, nezamestnanosť 18,6%, zmena oproti roku 2009 +2,4 bodu, pre porovnanie: Bratislavský kraj: priemerná mesačná mzda 991€, zmena oproti roku 2009 +2,2%, nezamestnanosť 6,1%, zmena oproti roku 2009 +1,4bodu. 

Keďže Slovensko je členom Európskej únie, uzavrieme túto časť údajmi o rekordoch nezamestnanosti v krajinách EÚ: 1. Španielsko 20,6%, Litva 18,3%, Lotyšsko 18,2%, Slovensko 14,5% (piate v poradí), 9. Maďarsko 11,0%, priemer EÚ 9,6%.
	Dokumentačnými prílohami kapitoly sú výstrižky z dennej tlače (denník Sme) z 22. a 23. februára, 21. a 4. marca a 29. januára (v takom slede ako sme z nich uvádzali sociologické údaje). 


XI. Počasie a jeho osobitosti_________________________________
Porovnanie tohoročného zápisu o počasí s minuloročným by zdanlivo naznačovalo pokojnejší meteorologický rok 2011. Mohlo by to tak byť, možno celoslovensky, ale lokálne nie. Presvedčia nás o tom novinové titulky z dennej tlače (denník Sme) z jednotlivých častí roka: Južné Slovensko sa v sobotu zachvelo (31. január), Tatrami sa prehnal orkán (9.apríl), Vodu z hôr nemá čo zastaviť (9. jún), Je sucho, z Buzitky mizne voda (19. november), Daždivejší rok merania nepamätajú (10. január), Keď v zime bolo zima (15.január). 
	A teraz konkrétnejšie:
Zemetrasenie
Koniec januára: obyvatelia obcí a miest na juhu Slovenska pocítili zemetrasenie, ktoré malo epicentrum v severnom Maďarsku. Silu zemetrasenia predstavuje hodnota 4,7 magnitúdy, otrasy Zeme zachytili aj v Bratislave. Došlo k nemu v sobotu 29.januára o 18:41:37 hod. K škodám nedošlo, ľudia pozorovali najmä chvenie nábytku, predmetov, mnohí hlásili, že sa pohyboval celý byt, či dokonca dom. Náročnejšie zásahy hasičov neboli potrebné. 
Silný vietor
začiatok apríla: silný vietor- orkán- v Tatrách a na východe Slovenska (na Lomnickom štíte 130 km/h) napáchal veľké škody v lesoch, ale aj na budovách (polámané stromy, strhnuté strechy, prerušené električkové trate). Hodnoty sily vetra však nedosiahli silu počas známej kalamity z roku 2004. Podľa klimatológa Pavla Faška tohoročná sila vetra nebola extrémna. Za najveternejšie oblasti Slovenska klimatológ považuje okrem vrcholov hôr Záhorsku nížinu, Bratislavu a oblasť medzi Prešovom a Košicami. A prečo vietor postihol práve podtatranský región? „Podtatranská oblasť je ohrozená hlavne takzvanými padavými vetrami, ktoré vznikajú na úbočí hôr. V takýchto lokalitách sa môže rýchlosť vetra mimoriadne zvýšiť“, dodáva Faško. Škody boli zaznamenané aj v iných častiach Slovenska: Spiš, Gemer, Banská Bystrica, Nitra. V Tatrách vyčíslili škody na 250 tisíc eur. 
Záplavy
začiatok júna: Katastrofálne miestne záplavy na západnom Slovensku pod Malými Karpatami. Rozsah a následky záplav vystihuje jediná veta: „Polhodinu po búrke prišli ľudia v dedinách pod Malými Karpatami o všetko.“ Stalo sa to asi 40 km od Bratislavy, pri hrade Červený Kameň. Voda z Malých Karpát zničila cesty a domy v obciach Píla, Častá, Doľany, Horné Orešany. Škody sa rátali v miliónoch eur. Jedno porovnanie ničivých vodných tokov: hladina rieky Gidra v Píle mala v utorok 7.júna o 12:00 hodine 20 cm, o 18:00 hodine to bolo 155 cm, a o polnoci 77 cm!
Sucho
polovica novembra: nebývalé sucho, najmä na juhu Slovenska (100 dní už nepršalo na niektorých miestach). Sucho narobilo problémy s oziminami, niekde ich museli vyorať. Nedostatok zrážok zhoršil najmä úrodu pšenice a repky olejnej. Podľa meteorológa SHMU Martina Benka „nieje úplné bežné, aby sa na jeseň tak dlho držalo ustálené a suché počasie“.
Meteorologické merania
Toto boli štyri anomálie počasia na Slovensku. Teraz sa opäť vrátime na začiatok roka, a to kvôli dlhodobým meraniam zrážok a teplôt. Najprv uvedieme, že meteorológovia na Slovensku evidujú zrážky od roku 1881 a potom dodáme: 
	najviac napršalo v minulom 2010. roku- 1255 mm, ďalšie rekordné roky boli 1937- 1015 mm a 1926- 945 mm, 

najchladnejšie zimy od roku 1950 boli v rokoch: 1962/63 s priemernou mesačnou teplotou december- február -10 0C, 1984/85 -8,1 0C, 2002/2003 -6,4 0C, 2004/2005 -4,7 0C, za rovnaké obdobie ako vyššie. 
	Poznámka: Uvedené údaje sú z meteorologickej stanice Oravská Lesná, kde boli zaznamenané najextrémnejšie zimy, napríklad v období rokov 1950 až 1990 klesla minimálna teplota na -30 0C a nižšie 37-krát, no v období rokov 1990 až 2010 to bolo len jediný raz. 
	Dokumentačnými prílohami k počasiu sú výstrižky z dennej tlače (denník Sme), z 31.januára, 9. a 11. apríla, 9. júna, 19. novembra a opäť z 10.a 15. januára.  

XII. Mimoriadne udalosti___________________________________
Krátko zaznamenáme šesť mimoriadnych udalostí, medzi nimi niektoré aj tragické.
Krádež
krádež: 14.januára v čase obedňajšej prestávky neznámy páchateľ vykradol zlatníctvo, nachádzajúce sa na prízemí mestskej budovy na Námestí sv. Martina (bývalá budova MsNV, v ktorej sú teraz umiestnené viaceré prevádzky). Podľa prvotných zistení bol poškodený zámok na vchode do predajne a chýbali z výkladu vystavené kusy. V rovnaký deň došlo k vlámaniu do rodinného domu na Sabinovskej ulici. 
Vydieranie
vydieranie: Kickboxera z Lipian a jeho dvoch kamarátov väzobne stíhajú za obzvlášť závažný trestný čin vydierania. Polícia ich obvinila z bezdôvodného vymáhania peňazí od poškodeného. Na rováši majú aj surovú bitku. Jeden s obvinených sa v minulosti venoval aj takzvanému boju bez pravidiel. 
Násilie
násilie: 15.júla 72-ročná starenka z obce Ďačov na ceste domov z Lipian zažila obrovský šok. Keď kráčala po chodníku prepadol ju miestny osadník z Ulice Za Traťou a pokúsil sa ju znásilniť. Šokovaná žena sa však násilníkovi bránila, preto k samotnému znásilneniu nedošlo. Opitý muž jej vzal mobil a ušiel. Prešovský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci znásilnenia v štádiu pokusu a vo veci krádeže.
Tragická dopravná nehoda
tragická dopravná nehoda: 25.septembra v skorých ranných hodinách dva mladé ľudské životy vyhasli pri dopravnej nehode pri Lipanoch smerom od Kamenice. Zahynuli pri čelnej zrážke osobného auta, v ktorom sa viezli, s dodávkou. Mierili domov z diskotéky. Obeťami nehody boli: Jakub N. (18), vodič, a Igor O. (17), spolujazdec. 
Japonsko: zemetrasenie a cunami
Aj dve svetové mimoriadne udalosti sú tragické:
	Japonsko: 11.marca rekordne silné zemetrasenie vyvolalo obrovské vlny, ktoré zničili severovýchod ostrova Honšú. Najhoršie zemetrasenie v dejinách Japonska a následné cunami nechali za sebou spúšť a viac ako 27. tisíc mŕtvych alebo zranených. Vlny cunami na niektorých miestach dosahovali viac ako 20 metrov. No následky boli ešte horšie: cunami vyradila chladenie v jadrovej elektrárni Fukušima a roztavili sa jadrá niektorých z nukleárnych reaktorov. Do okolia uniklo množstvo reaktivity. Malé stopy rádioaktivity po najhoršej jadrovej nehode od čias Černobyľa pritom namerali aj na Slovensku. Japonsko zvádzalo dlhý krutý boj s následkami zemetrasenia a cunami, ktorý s hrôzou a obavami sledoval celý svet. 

Nórsko: masakra
Nórsko: 32 ročný Nór spáchal veľkú masakru: Najskôr v centre Osla odpálil výbušninu, umiestnenú v dodávke, rana zabila osem ľudí. V chaose sa útočník preplavil na ostrov Utöya, kde sa práve konal mládežnícky kemp. Ozbrojený, v uniforme policajta, bez milosti vraždil tínedžerov. Za hodinu a pol zabil 69 ľudí.
	Dokumentačnými prílohami k zápisu o mimoriadnych udalostiach sú novinové výstrižky z dennej tlače (Prešovský korzár a denník Sme) zo dní: 15.1, 26.2, 16.7, 26.9, 12.3 a nasledujúcich marcových dní.
   
Zaujímavosti                         ___________________________________
Rok 2011 bol bohatý na zaujímavosti rôzneho druhu. Pre náš zápis sme vybrali sedem:
Anketa: tri mestá...
anketa: tri mestá, kde by chceli ľudia bývať podľa analytikov Economistu: v rebríčku najlepších miest na život suverénne vedie Vancouver. V prvej desiatke sú len dve mestá z Európy: 3. Viedeň a 6. Helsinki. Kanadské mesto na západnom pobreží má príjemnú klímu, množstvo zelene a športové možnosti od kajakingu cez lyžovanie až po turistiku v horách. Viedeň vyhráva pohodou: nonstop metro, kultúrne vyžitie a napriek veľkomestu veľmi pokojný život. 
Svadba storočia
svadba storočia: 29.apríl bol svadobným dňom pre princa Williama a „neurodzenej“ Kate Middletonovej vo Westminsterskom opátstve. Svadba bola mediálnou udalosťou roka: mohli ju sledovať až 2 miliardy ľudí. Perličky: poslaných bolo 2000 pozvánok, snubný prsteň - modrý zafírový ovál obkolesuje 14 diamantov - patril  zosnulej matke princa Williama Diane- má hodnotu 250 tisíc libier (281 tisíc €). Jediným pozvaným slovenským hosťom bol slovenský veľvyslanec Miroslav Wlachovsky. 
Kliešte
kliešte: najrozšírenejší a najnebezpečnejší kliešť obyčajný sa už vyskytuje aj na severe a v horách, nie len v listnatých a rovinatých oblastiach. Spôsobuje nebezpečné ochorenie: kliešťovú encefalitídu a Lymskú boreliózu. Najúčinnejšou zbraňou proti kliešťom je ostražitosť, prevencia alebo očkovanie. 
Zatmenie mesiaca
zatmenie mesiaca: 15. júna bolo jedno z najdlhších zatmení Mesiaca v tomto storočí, trvalo viac ako 100 minút, na Slovensku krátko po štvrť na desať večer zhruba do jedenástej. Druhé tohoročné zatmenie sa odohralo 10. decembra. 
Asteroid
asteroid: 8. novembra veľký asteroid 2005 YU 55 „tesne“ minul planétu Zem. 400-metrové teleso bolo bližšie ako Mesiac, vo vzdialenosti zhruba 325 tisíc km. Na kozmické pomery to bol blízky prelet. 
Divy prírody 
divy prírody: nadácia Nových sedem divov oznámila finálovú sedmičku. Dominujú medzi nimi ázijské krajiny, ktoré v zozname majú štyroch zástupcov, do zoznamu sa pritom nedostali oveľa známejšie miesta a svojich zástupcov tam nemá ani Európa. Svojich kandidátov ponúklo 220 krajín, Slovensko poslalo „do boja“ Štrbské pleso. Aspoň dve prvé miesta: 1. rieka Amazon a okolitý prales (Južná Amerika), 2. ostrov Čedžu (Južná Kórea)- panenská príroda, ktorú vytvoril jeden dominantný a 360 satelitných vulkánov, doteraz menej známych.
Je nás 7 miliárd?
Je nás 7 miliárd?: Isté to nie je lebo „nepresnosti v meraniach sú jednoducho príliš veľké“, povedal Charles Seife, matematik a popularizátor vedy. Určiť, kto sa narodil ako „jubilejný“ človek je nemožné, ale svetové tlačové agentúry uvádzali, že „sedemmiliardtý obyvateľ zemegule sa narodil v meste Petropavlovsk-Kamčatskij na ruskom Ďalekom východe v tamojšej pôrodnici N1“.
	Dokumentačnými prílohami siedmych zaujímavostí sú novinové výstrižky z dennej tlače (denník Sme) zo 4.3, 29. a 30.4, 14.5, 15.6, 2. a 14.11.

Na záver_______________________________________________
Záverečné slovo k tohoročnému kronikárskemu zápisu sme opäť ponúkli zástupkyni primátora PhDr. Viere Urdovej.  Ako kľúčové slovo svojho zamyslenia zvolila slovo cesta:
„Cesta nie je cieľ, cesta je prostriedok na dosiahnutie cieľov, a to našich osobných aj tých spoločných. Cesta ma viesť k ľudom, má ich spájať, zbližovať. V tomto roku sme aj my Lipianci dostali jeden z viacerých darov - cestu a s ňou aj kruhovú križovatku s viacerými smermi. A my si vyberáme, ktorým smerom pôjdeme, ba ktorým musíme ísť, aby sme došli k tomu správnemu cieľu. Tak si spoločne zaželajme, aby sme na všetkých našich osobných križovatkách, aj tých kruhových, vždy našli správny cieľ“.
Želanie
K zamysleniu želanie:
	„Vinšujeme Vám milostiplné Vianočné sviatky- sviatky lásky a pokoja, nech každú Vašu bolesť zahoja. V kruhu najbližších tešte sa spolu, keď budete v tichu sadať k štedrovečernému stolu. Nech Vás dobro, zdravie a požehnanie Božej lásky sprevádza aj po všetky dni v Novom roku zo srdca žičia primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, prednosta a zamestnanci Mestského úradu v Lipanoch.“ 
Hornotoryský „viňč“
	„Perše vam viňčujem na svatu viľiju, žebi sce maľi furt zo života pasiju. A veľo 	preveľo takej viri, že vam ešči ňeraz zakvitňu šľivi. 
	A ňeľem šľivi, aľe i orechi, žebi sce buľi fše dobrej dzeki. 
	Ta vam viňčujem na tote sviatki:
	Krafki roškate, zajački uškate, kurki džubkate, maslo jak hlava, žulte jak 	pupava!“
	Dokumentačnými prílohami k záverečnej časti kronikárskeho zápisu sú Aktuality lipianskej radnice (ALR), ktoré boli vydané v tomto roku.

    

Kronikársky zápis za rok 2011 schválila rada mesta na svojom 18. zasadnutí dňa 10. januára 2013.
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