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Rok 2021
Samospráva obce

Starosta obce: Ing. Peter Labant (rok narodenia 1986)
Poslanci obecného zastupiteľstva:
1. Ing. Marián Jarembinský (rok narodenia 1988)
2. Ján Bočkaj (rok narodenia 1976)
3. PaedDr. Katarína Špesová (rok narodenia 1967)
4. Jaroslav Hrebík (rok narodenia 1972)
5. Ing. Milan Kuľanda (rok narodenia 1977)
6. Peter Labant, (rok narodenia 1972)
7. Miroslav Kuľanda, (rok narodenia 1969)
Zástupcom starostu obce je poslanec Ing. Marián Jarembinský.

Štátna správa

Aj v tomto roku pokračovala nielen na Slovensku pandémia Covidu 19. V apríli
vláda schválila rozdelenie okresov podľa rizikovosti šírenia ochorenia Covid 19
a vydala vyhlášku, ktorou nariadila nosiť na verejnosti, v dopravných prostriedkoch a v
interiéri na prekrytie horných dýchacích ciest (nosa a úst) nie ochranné rúško, ale
respirátor. Táto povinnosť neplatila pre deti do 6 rokov, osoby s poruchami sluchu,
autizmu, s mentálnym postihnutím, fotografované osoby na nevyhnutný čas počas
fotografovania, osoby pri výkone športu, ženícha a nevestu pri sobáši, tlmočníkov do
posunkovej reči pri výkone povolania, umelcov a účinkujúcich pri nakrúcaní. Opatrenia
sa menili podľa stupňa monitoringu vývoja epidémie v jednotlivých okresoch.
Ministerstvo zdravotníctva vyzývalo, že dostupnou a účinnou metódou boja proti
šíreniu ochorenia Covid 19 sú očkovacie vakcíny a očkovanie obyvateľstva.
Najrizikovejšou skupinou boli ľudia nad 50 rokov.
Z dôvodu veľkého množstva nakazených v okrese Stará Ľubovňa platilo ešte aj
05.07.2021 povinné nosenie rúška v spoločných priestoroch v interiéri, na hromadných
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podujatiach aj v exteriéri. Pohyb osôb nebol obmedzený, knižnice, galérie, múzeá
a reštaurácie boli bez obmedzení. Hromadné podujatia boli povolené s kapacitou na
sedenie do 75% a kapacitou na státie do 50% (v interiéri maximálne 500 osôb,
v exteriéri maximálne 1000 osôb).
Vakcíny proti ochoreniu Covid-19 sú poskytované bezplatne pre všetkých
občanov Slovenskej republiky. Keďže vírus mutoval, nestačila jedna dávka vakcíny,
bolo odporúčané zaočkovať sa trikrát. Očkovanie je dobrovoľné, nie všetci sa dali
zaočkovať. Okres Stará Ľubovňa patrí k okresom s nízkou zaočkovanosťou obyvateľov
a aj v našej obci je zaočkovanosť všetkými troma dávkami očkovacej látky nízka.
V Ľubovnianskych novinách bol 25. 08. 2021 uverejnený prehľad počtu zaočkovaných
2. dávkami v jednotlivých obciach. V našej obci bolo k tomuto dátumu zaočkovaných
315 obyvateľov. Zaočkovaných aspoň jednou dávkou bolo 33,76 % obyvateľov.
Na konci septembra sa pandemická situácia výrazne zhoršila. Okres Stará
Ľubovňa patril do tretieho stupňa ohrozenia, dlhodobo sa ocitol v čiernej farbe.
V materských, základných a stredných školách prebiehala prezenčná forma vyučovania.
Ak bol v triede žiak pozitívny na Covid 19, vyučovalo sa v tejto triede počas trvania
karantény tohto žiaka dištančne. Reštaurácie poskytovali okienkový predaj a rozvoz.
V predajni mohol byť len jeden zákazník na 15 m2.

Výstavba a zmeny charakteru obce
V januári sa začala rekonštrukcia obecnej knižnice, ktorá sa nachádza na
poschodí v budove obecného úradu. Pri rekonštrukcii sa vykonali tieto práce: zateplenie
stropu, nové omietky, vymaľovanie, nové elektrické vedenie, výmena podlahy,
svietidiel, regálov na knihy, nový výpožičný pult, parapetné dosky, polička na stene,
vešiaková stena, koberce, kúpila sa nová sedačka. Na túto rekonštrukciu dostala obec
dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 10 800,00 EUR ešte
v roku 2020 a z vlastných zdrojov použila 1 080,00 EUR. S rekonštrukciou sa začalo v
januári 2021.
Nábytok do knižnice zhotovil stolár Peter Kuľanda. Rekonštrukciu elektrického
vedenia a výmenu svietidiel urobil Slavomír Gluchman. Zatepľovanie stropu, podlahy,
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murárske práce (nové stierky) uskutočnilo Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom
Lipníku.
Celková rekonštrukcia premostenia mosta v Červenom stála 2 592,61 EUR
a oprava pilierov mosta pod Oblažcom stála 6 907,37 EUR.
V časti obce Šoltysa a na hornom konci obce bolo rozšírené verejné osvetlenie
v hodnote 4 711,40 EUR.
Na školskom dvore, vedľa multifunkčného ihriska, vybudovala obec volejbalové
ihrisko s prírodným trávnikom v hodnote 3 560,69 EUR. Na výstavbu tohto ihriska
získala obec dotáciu 1 500,00 EUR z Prešovského samosprávneho kraja.
Stolár Marián Bočkaj zhotovil nový drevený kríž v hodnote 320,00 EUR.
Výrobu tohto kríža financovala obec. Kríž bol osadený na evanjelickom cintoríne,
ktorý sa nachádza v našej obci v časti Šoltysa na parcele C 818, ktorá ma výmeru 165
m². Revitalizáciu cintorína uskutočnili dvaja miestni občania – Michal Gvozdiak a
Michal Gluchman.
Zdravotné stredisko, ktoré bolo vo veľmi zlom stave,

prešlo v tomto roku

rozsiahlou rekonštrukciou. Boli vymenené pôvodné drevené okná, dvere, strešná
krytina. Zateplili sa vonkajšie obvodové múry, vnútorné stropy, zrekonštruovalo sa
kúrenie (výmena radiátorov, nový vykurovací kotol). Stavebné práce uskutočnila firma
Bojastav, spol. s.r.o. Rekonštrukciu kúrenia a výmenu vykurovacieho kotla vykonala
firma Voda, kúrenie, plyn Jaroslav Hrebík. Demontáž starých a montáž a revíziu
nových bleskozvodov na budove zdravotného strediska vykonala firma PB ELEKTRO
z Popradu.
Rekonštrukcia zdravotného strediska stála obec celkovo 290 121,20 EUR.
Z toho 129 388,27 EUR bolo čerpaných z úveru a 160 732,93 EUR tvorili vlastné
zdroje obce.
V tomto roku urobil Ján Bebko, majiteľ budovy, v ktorej sa nachádza predajňa
Jednoty, prístavbu k predajni Jednota. Zväčšili sa tým priestory predajne, zmenil
sa vchod do predajne.
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Školstvo
Základná škola s materskou školou
Riaditeľkou školy
Riaditeľkou základnej školy s materskou školou je Mgr. Anna Sikorjaková,
zástupkyňou pre základnú školu je Mgr. Anna Ladižinská a zástupkyňou pre materskú
školu je Mgr. Marianna Vašková. Vedúcou školskej jedálne je Marta Lipnická.
Predsedom Rady školy je PaedDr. Katarína Špesová. Ostatnými členmi Rady
školy sú za pedagogických zamestnancov Mgr. Mária Bombarová a Mgr. Naďa
Petrošová, za ostatných zamestnancov Mária Gvozdiaková, za zástupcov rodičov Mgr.
Monika Gvozdiaková, Lenka Lichvárová, rodená Šugová a Lenka Lichvárová, rodená
Marhefková, za zástupcov zriaďovateľa Mgr. Ján Džunko a Ing. Milan Kuľanda, PhD.
Od 01.09.2021 má škola novú ekonómku Martinu Bočkajovú. Predošlá
ekonómka Ľubica Piešťanská odišla do dôchodku.
Školský rok 2021/2022 začal 2. septembra sychravým a chladným počasím, po
ktorom nasledovala dlhá a krásna jeseň. Pred nástupom do školy mohol rodič alebo
zákonný zástupca dieťaťa požiadať o dodanie antigénových samotestov na Covid 19.
Ministerstvo školstva malo bezplatne dodať tieto testy na začiatku školského roka.
Samotestovanie bolo dobrovoľné a o testy mohli požiadať rodičia zaočkovaných
aj nezaočkovaných detí, ako aj detí, ktoré ochorenie Covid 19 prekonali. Aj keď rodičia
o tieto testy požiadali, ministerstvo ich v stanovenom termíne pred začiatkom školského
roka základnej škole nedodalo. Pred nástupom do školy rodičia vypĺňali vyhlásenie
o bezpríznakovosti za žiaka, ktorý nebol očkovaný a ktorý neprekonal ochorenie Covid
19 a nebola mu nariadená karanténa. Oznámenie o výnimke z karantény podpisovali
rodičia za žiaka, ktorý bol zaočkovaný alebo prekonal ochorenie a nemal príznaky
ochorenia. Od 4. októbra 2021 sa zmenili pravidlá nosenia rúška pre žiakov v školách.
Žiaci v základnej škole už nemuseli nosiť rúška v triedach počas vyučovania.
V spoločných priestoroch bolo nosenie rúška povinné.
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Základná škola má 9 tried, v ktorých sa v školskom roku 2020/2021 vzdelávalo
121 žiakov. Z toho na prvom stupni bolo 46 žiakov. Školský klub detí navštevovalo 40
žiakov.
V základnej

škole

s materskou

školou

pracovalo

v tomto

roku

17

kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, z toho 15 bolo zamestnaných na trvalý
pracovný pomer, 1 pedagogický zamestnanec mal znížený pracovný úväzok a 1
pracoval na dohodu. Nepedagogických zamestnancov v škole pracovalo 11, z toho 2
mali znížený pracovný úväzok.
V tomto školskom roku sa žiakom našej školy darilo aj v online súťažiach a pri
reprezentovaní našej školy. V okresnom kole v technickej olympiáde získali 2 žiaci prvé
miesto, v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku získal 1 žiak prvé a 1 žiak
druhé miesto. V matematickej olympiáde získal 1 žiak v okresnom kole titul úspešný
riešiteľ a v Pytagoriade P5 boli 3 žiaci úspešní riešitelia. V informatickej súťaži i Bobor
získalo 5 žiakov v národnom kole percentil 100.
Škola vydáva školský časopis Pieninský školák. Medzi ďalšie každoročné
aktivity školy patrí Týždeň jesenných farieb. Žiaci, aj učitelia si spestria päť dní v škole
a škôlke oblečením v jesenných farbách zelená, žltá, oranžová, červená a hnedá.
V materskej škole majú deti ku každej farbe pripravenú aj aktivitu.
Z dôvodu pandémie Covid 19 sa vystúpenie na Deň matiek v máji a vystúpenie
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v októbri nekonalo. Pri týchto príležitostiach
pripravila škola rozhlasové vysielanie v obecnom rozhlase.
K 31. 06. 2021 opustilo základnú školu 17 deviatakov. Na stredné školy bolo
prihlásených a prijatých 18 žiakov, jeden žiak išiel z 5. ročníka na osemročné
gymnázium.
Dlhoročným problémom školy je, že nemá telocvičňu a žiaci v prípade
nepriaznivého počasia a v zime cvičia na chodbe, kde sa vedľa v triedach vyučuje.
14. 10. 2021 na Svetový deň pre budúcnosť bez zubného kazu sa všetky triedy
našej základnej školy zapojili do online prednášky - vzdelávania o ústnom zdraví
prostredníctvom ZOOM aplikácie (na interaktívnej tabuli), ktoré pripravila Svetová
komora zubných lekárov v spolupráci so študentami zubného lekárstva lekárskych
fakúlt v Bratislave.
Na prvom stupni sa začalo v našej základnej škole s prezenčnou formou
vyučovania od 07. 02. 2021. Bolo potrebné, aby sa jeden z rodičov dieťaťa, ktoré
navštevuje materskú školu alebo prvý stupeň základnej školy, preukázal potvrdením

6
o negatívnom teste na Covid 19 a vyplnil čestné vyhlásenie, ktoré doručil triednej
učiteľke elektronicky alebo osobne.
Vyučovanie v 8. a 9. ročníku prebiehalo dištančne až do 16. apríla 2021.
Sprísnené opatrenia vláda uvoľnila až od 19. apríla 2021. Ministerstvo školstva vydalo
pokyny, že 19. 04. 2021 sa začne pre žiakov 8. a 9. ročníka prezenčné vyučovanie
v škole. Podmienkou nástupu žiaka do školy bol negatívny výsledok testu na ochorenie
COVID 19. Bolo potrebné doručiť triednej učiteľke čestné vyhlásenie jedného
zákonného zástupcu za seba a žiaka, že majú negatívny výsledok testu na ochorenie
Covid 19 nie starší ako 7 dní a doručiť aj kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku PCR
testu alebo antigénového testu.
Škola zabezpečila 16. apríla 2021 testovanie žiakov 8. a 9. ročníka v kultúrnom
dome kloktacími PCR testami. Na tomto testovaní sa zúčastnilo 21 z 36 žiakov 8. a 9.
ročníka. Tým žiakom, ktorí sa na tomto testovaní nezúčastnili, mali zabezpečiť
otestovanie antigénovým alebo PCR testom rodičia.
Ak sa žiak nezúčastnil prezenčnej výučby zo zdravotných dôvodov, rodič musel
doručiť triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára. Ak rodič nahlásil triednemu
učiteľovi, že sa žiak nezúčastnil na vyučovaní v škole z dôvodu, že sa rodič netestuje,
takýto žiak dostával zadania úloh ako počas choroby a jeho neúčasť sa evidovala ako
ospravedlnená absencia.
Žiaci 5. - 7. ročníka naďalej pokračovali v dištančnej forme vyučovania, do
školy nastúpili až 02. 05. 2021.
Materská škola
V školskom roku 2021/2022 bolo do materskej školy zapísaných 24 detí, z toho
17 chlapcov a 7 dievčat.
Zápis detí do materskej školy na rok 2022/2023 sa uskutočnil od 30.04.2021 do
31.05.2021. Do materskej školy mohol rodič zapísať dieťa od 3 do 6 rokov. Prednosť
malo dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov a bolo tak povinné navštevovať prípravný ročník
pred nástupom do základnej školy.
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Tabuľka 1 Počet žiakov a triedny učiteľ v jednotlivých triedach v šk. roku 2021/22

Tried
a

Triedna učiteľka

Počet žiakov

Počet žiačok

(chlapcov)

(dievčatá)

1.

Mgr. Ľudmila Kuzmiaková

4

3

2.

Mgr. Ľudmila Kuzmiaková

5

3

3.

Mgr. Jarmila Kondrátová

7

4

4.

Mgr. Marta Kozubová

10

6

5.

Mgr. Mária Bombarová

8

6

6.

Mgr. Ľudmila Čarnotová

8

6

7.

Mgr. TaňaLichvarová

4

8

8.

RNDr. Anna Veselá

4

6

9.

PaedDr. Jana Obroktová

14

6

64

48

Spolu

Kultúra
28. 06. 2021 sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo Uvítanie detí do života
narodených v roku 2020. Bola to prvá kultúrna akcia v tomto roku, ktorej
usporiadateľom bola obec. Všetky ostatné kultúrne podujatia, ktoré organizovala obec
každoročne, boli z dôvodu protipandemických opatrení zrušené. Na uvítaní detí sa
zúčastnili rodičia s deťmi narodenými v roku 2020 a dve deti, ktoré sa narodili v roku
2019. Tieto deti neboli z dôvodu, že obaja rodičia nemajú zapísaný trvalý pobyt v našej
obci, pozvané na uvítanie v roku 2019. Zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že stačí ak
jeden z rodičov má u nás trvalý pobyt a dieťa bude mať tiež trvalý pobyt u nás. Na toto
uvítanie bolo spolu pozvaných 17 detí. Kultúrny program pripravili pani učiteľky
z materskej školy Mgr. Marianna Vašková a Martina Mamrillová. Po skončení akcie
pozval starosta Ing. Peter Labant všetkých prítomných aj účinkujúce deti na zmrzlinu do
reštaurácie Daniella. Bolo krásne horúce popoludnie.
28. 08. 2021 sa v našej obci uskutočnili oslavy 77. výročia Slovenského
národného povstania. Na pietnom akte kladenia venca k pamätníku padlých sa zúčastnili
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aj Motorkári Slovenska, ktorí na počesť osláv Slovenského národného povstania
prechádzali mestami Slovenska. V okrese Stará Ľubovňa sa zúčastnili na kladení venca
v našej obci, v obci Kamienka, Jarabina a v Starej Ľubovni.
Tohto roku sa z dôvodu protikovidových opatrení, zákazu zhromažďovania
nekonalo stretnutie s Mikulášom v parku. Pracovníci obecného úradu spolu so
starostom rozviezli mikulášske balíčky všetkým deťom do 15 rokov domov. Balíčky
položili ku vchodovým dverám do domu alebo na kľučku vchodovej bránky.

Folklórna spevácka skupina (FSS) Vorodaj
Aj napriek pretrvávajúcim protipandemickým opatreniam bola skupina Vorodaj
aktívna aj v roku 2021. Celý tento rok spríjemňovali ľuďom krásne folklórne fotografie
s ľudovými zvykmi prezentované v kalendároch, ktoré pripravila skupina Vorodaj
v spolupráci s fotografmi Luciou a Martinom Jancek.
21. 03. 2021 bol na RTVS v relácii Kapura uvedený veľkonočný videoklip
skupiny Vorodaj. Videoklip sa udržal v súťaži počas všetkých troch týždňov
a predstavil tak lipnícke veľkonočné zvyky širokému publiku.
Po uvoľnení protipandemických opatrení sa v letnej sezóne predstavila skupina
Vorodaj na viacerých folklórnych podujatiach. Už tradične vystúpila na Festivale
Duchovnej piesne v Starej Ľubovni spolu s otcom Alexandrom Duľom a jeho
manželkou Miroslavou. Vorodaj reprezentoval v tomto roku našu obec aj na festivaloch
v Kamienke, v Bajerovciach, vo Svidníku a v Rejdovej. Okrem toho vystupoval na
viacerých rodinných akciách a na svadbách pri čepčení nevesty.
24. 10. 2021 zaspievala skupina Vorodaj štátnu hymnu Slovenskej republiky na
hokejovom štadióne v Poprade pred zápasom medzi HK Poprad a HC Banská Bystrica.
01. 12. 2021 nahrávala skupina Vorodaj zvykoslovné pásmo „Na Ondreja a na
viliju“ v nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach. Záznam bol
odvysielaný v Rádiu Regina v relácii Zvony nad krajinou 08. 12. 2021.
Keďže sprísnené protipandemické opatrenia nedovolili organizovať vianočné
podujatia, pripravila skupina Vorodaj pre svojich fanúšikov online vianočný koncert.
19. 12. 2021 zazneli z nášho chrámu sv. archanjela Michala rusínske koledy
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prostredníctvom prenosu na sociálnych sieťach v desiatkach domácností po celom
svete.

Telovýchova a šport

Z dôvodu pandémie sa od januára do mája 2021 nekonali žiadne športové ani
kultúrne akcie. Zatvorené boli aj knižnica a posilňovňa. Deti nechodili do školy,
vyučovalo sa dištančne.
Od 30.05.2021 sa dohrala jesenná časť futbalových zápasov z minulého roku
2020, ktoré boli z dôvodu pandémie Covid 19 prerušené.

Cirkevný život

Od začiatku roka sa sväté liturgie slávili bez účasti veriacich. Na svätých
liturgiách boli farár a kantorky. V chráme mohlo byť maximálne 6 osôb. Sväté liturgie
boli vysielané cez facebook každý deň. Na svätú spoveď sa dalo ísť len individuálne po
dohode s farárom, aj svätú eucharistiu sa

prijímalo individuálne. Veriaci mohli

požiadať farára o kľúč od chrámu a ísť na individuálnu adoráciu. Krst, sobáš i pohreb sa
konali bez účasti verejnosti, prítomných mohlo byť maximálne 6 osôb. Sviatky Veľkej
noci sa slávili tiež bez účasti veriacich v chráme. K božiemu hrobu sa mohlo ísť
pomodliť individuálne. Aby sa v chráme nestretlo viac ľudí, kto chcel ísť na krátku
adoráciu ku božiemu hrobu, oznámil to farárovi telefonicky. Páska sa v chráme
nesvätila, každý si mal svätenou vodou posvätiť pásku pri sledovaní priameho prenosu
zo svätenia s biskupom Jánom Babjakom, alebo pri sledovaní prenosu z našej farnosti či
iných farností. Bolo to na dobrovoľnom výbere veriacich.
Od 19. 04. 2021 sa protikovidové opatrenia uvoľnili a v chráme mohlo byť na jednej
liturgii maximálne 20 osôb. Vo sviatok sa slúžili dve liturgie a v nedeľu tri. V chráme
bol obmedzený počet osôb, na jednu osobu muselo byť vyčlenených 15 m².
30. 05. 2021 prijalo sviatosť prvého svätého prijímania 13 detí.
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Od 30 júna boli povolené hromadné podujatia a chrám mohol byť naplnený na 75%
svojej kapacity na sedenie a 50% kapacity na státie. V nedeľu sa opäť slávili už len dve
liturgie. O 17.00 chodia naši kňazi slúžiť svätú liturgiu do kúpeľov Smerdžonka do
Červeného Kláštora. Na pohreboch bolo povolené neobmedzené množstvo ľudí.
Od septembra sa opatrenie kvôli narastajúcemu počtu nakazených Covidom 19
sprísnili. Na svätých liturgiách bol povolený počet osôb 1 na 25 m² a povinný bol
zoznam účastníkov na svätých liturgiách. Pri vstupe do chrámu sa každý zapísal. V
nedeľu boli slúžené tri sväté liturgie. Jedna o 7.30 hodine v slovenskom jazyku, druhá
o 9.00 hodine a tretia o 10.30 hodine v staroslovenčine. V chráme boli miesta na
sedenie označené, aby bol dodržaný odstup 2 m. Na prekrytie horných dýchacích ciest
sa používal respirátor. Od 25. 11. 2021 úrad vlády vyhlásil na dva týždne núdzový stav
a do chrámu sa nemohlo chodiť, sväté liturgie boli vysielané cez Facebook.

Spolky a organizácie

Lesné družstvo Krížová skala Veľký Lipník číslo 349
Lesné družstvo obhospodaruje celkovo 569,09 ha lesnej pôdy, z toho 29,31 ha
(hektár) tvorí kategória ochranných lesov. Tieto lesy sú začlenené do lesného celku
s názvom Neštátne lesohospodárske celky (LHC) Podolínec a Červený Kláštor. Od roku
2016 je odborným lesným hospodárom Ing. Jaroslav Kučeravý, družstvo má 60 členov.
Nájom za užívanie lesných pozemkov v roku 2021 bol 20,00 EUR /1 ha. Lesné družstvo
má vo svojom vlastníctve gáter, omietačku s rozmietacou pílou, vysokozdvižný vozík,
briketovací lis, traktor NEW HOLLAND, nákladný náves a vozidlo Hyundai Galloper.
Voľby vedenia lesného družstva Krížová skala prebehli tak, že každý člen dostal domov
hlasovací lístok s prázdnou obálkou, na ktorej už bola nalepená poštová známka, do
ktorej mal vložiť hlasovací lístok so zakrúžkovanými menami a doručiť ho na adresu
Lesného družstva Krížová skala.
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Počasie a jeho osobitosti

Zima bola krásna. Snehu bolo málo, do marca žiadne extrémy neboli. Mesiac
marec bol pomerne chladný. V stredu 14. 04. 2021 začalo snežiť, do nedele 18.
04. 2021 nasnežilo približne 5 až 8 cm snehu a teplota sa pohybovala do + 5°C.
V pondelok 19.04. 2021 sa sneh roztopil.
Máj bol studený, ale bez extrémnych mrazov. Vykurovacia sezóna sa predĺžila
do konca mája. V sobotu 5. mája chvíľu padal ľadovec. Posledný augustový týždeň a
začiatok septembra bol chladný a daždivý. Vyčasilo sa 3. septembra, no teplota dosiahla
cez deň len okolo 20 °C. V septembri začalo pekné jesenné počasie, ktoré pokračovalo
aj v októbri. Teploty sa v noci pohybovali okolo 0 °C, cez deň bolo slnečno s teplotami
v priemere 15 °C.
29. 11. 2021 napadol prvý sneh, teploty sa ešte stále pohybovali okolo 0 °C.
Takže sme mali dlhú a krásnu jeseň.

Rôzne

Obec poskytla zo svojho rozpočtu na činnosť organizácií nasledovné dotácie:
Telovýchovnej jednote Družstevník Veľký Lipník 4 582,12 EUR, Dobrovoľnému
hasičskému zboru vo Veľkom Lipníku 1 366,84 EUR, Folklórnej speváckej skupine
Vorodaj

1

000,00

EUR,

Gréckokatolíckej

charite

v Prešove

400,00

EUR,

Ľubovnianskemu okresnému športovému združeniu 500,00 EUR a Spišskej katolíckej
charite na nákup zdravotníckych pomôcok 300,00 EUR.
V roku 2021 dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu vysoké číslo
64,87%. Od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu sa odvíja poplatok za uloženie
zmesového komunálneho odpadu na skládku v nasledujúcom roku. V roku 2022 je
poplatok 11,00 EUR. V roku 2020 sme mali úroveň vytriedenia komunálneho odpadu
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v našej obci 44,14% a poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu v roku
2021 bol 18,00 EUR. V roku 2019 sme mali úroveň vytriedenia komunálneho odpadu
len 28,64% a poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu v roku 2020 bol
22,00 EUR. Čím je úroveň vytriedenia vyššia, tým je poplatok za uloženie zmesového
odpadu nižší. Domácnosti a iné subjekty v obci triedia tieto komodity: plasty do žltých
vriec, sklo do zelených vriec, papier do modrých vriec a kovové obaly do červených
vriec. Jednotlivé komodity potom podľa dohodnutého kalendára vývozov separovaných
komodít zbiera zberová spoločnosť EKOS zo Starej Ľubovne. Dvakrát ročne (na jar
a v jeseni) je zber veľkoobjemového odpadu (všetko, čo sa nezmestí do smetnej 110litrovej nádoby na odpad). Dvakrát ročne sa vykonáva aj zber nebezpečného odpadu
(patria tu obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, žiarivky, oleje a tuky, farby,
lepidlá,

cytostatické

a cytoskopické

liečivá,

batérie

a akumulátory,

vyradená

elektronika). Ostatné železné, hliníkové odpady alebo výrobky z iných kovov si občania
sami odvezú a predajú do zberných surovín. Biologicky rozložiteľný odpad ako je seno,
tráva, konáre sa kompostuje na miestnom kompostovisku, ktoré sa nachádza za
základnou školou. Občania kompostujú aj sami vo svojich záhradách.

31.08.2021 ukončila prevádzku predajne potravín, ktorá sídlila v budove
zdravotného strediska, Mária Hrebíková. Potraviny prevádzkovala 17 rokov.
18.10.2021 v priestoroch bývalej predajne potravín v budove zdravotného
strediska otvoril predajňu potravín Peter Kaminský. Priestory bývalej predajne
zrekonštruoval a prerobil na samoobsluhu.
V októbri 2021 ukončila v našej obci prevádzku kaderníctva Vanessa Mária
Virostková. V obci tak ostalo jedno kaderníctvo, ktoré prevádzkuje Zuzana Kuľandová.

Mimoriadne udalosti

Od minulého roku do 25. 04. 2021 bolo v našej obci vykonaných 15 testovaní
antigénovými testami. Testovalo sa každý týždeň v kultúrnom dome. Testovanie
vykonávali vždy dvaja zdravotníci a dve zapisovateľky. Zapisovalo sa meno
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a priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, adresa, telefónny kontakt a výsledok
(negatívny alebo pozitívny) občana. Výsledky boli spočiatku povzbudzujúce – päť
testovaní bolo s výsledkom 0 pozitívnych pri približne 378 otestovaných. Otestovať sa
mohli prísť aj občania z iných obcí alebo miest. Od 16. 12. 2020 stále platil lockdown.
Zatvorili sa reštaurácie, obchody okrem potravín a drogérií, kto mohol, pracoval
z domu. Školy prešli na dištančné vyučovanie. Od 5. hodiny platil zákaz vychádzania.
Od 27. 01. 2021 sa ľudia dochádzajúci do práce museli preukázať negatívnym testom.
Negatívny test bol potrebný dokonca aj na prechádzku v prírode.
Od 8. 03. 2021 sa v obchodoch a v prostriedkoch verejnej dopravy zaviedla
povinnosť nosiť respirátory bez výdychového ventilu. Tiež sa vydalo nariadenie, že
pozitívni na Covid 19 nemôžu ísť už ani na nákup do potravín a do drogérie.
V pondelok až v piatok boli v drogériách a v potravinách vyčlenené hodiny na nákup
pre osoby nad 65 rokov, a to v čase od 9.00 do 11.00 hodiny.
Od pondelka 19. 04. 2021 boli otvorené obchodné domy, butiky, hračkárstva,
obuv, autoškoly, ubytovacie zariadenia, múzeá, galérie či zoologické záhrady. Dodržané
museli byť viaceré protiepidemické opatrenia. Napríklad pre múzeá, galérie a výstavné
siene okrem iného platilo, že môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky.
Vstup do vnútorných priestorov prevádzok bol v režime 15 m² na osobu. Ak mala
plocha menej ako 90 m², mohlo tam byť maximálne 6 osôb. Predĺžil sa aj časový
interval výnimky z testovania na Covid 19 pre tých, ktorí prekonali toto ochorenie,
z troch mesiacov na pol roka.
Najviac ľudí pozitívnych na Covid 19 bolo v našej obci na konci septembra
a začiatkom októbra 2021.
Od 18. 10. 2021 bol okres Stará Ľubovňa podľa pandemického semafora
v čiernej farbe, teda v treťom stupni ohrozenia. V interiéri bolo povinné nosenie
respirátora a v exteriéri povinné nosenie rúška. V obchodoch mohol byť 1 zákazník na
15 m² predajnej plochy. Otestovaní a zaočkovaní tromi dávkami vakcíny proti Covidu
19 boli bez obmedzení.
25. 11. 2021 vyhlásila Vláda Slovenskej republiky núdzový stav. Dva týždne
platil zákaz vychádzania s výnimkou od 1.00 do 5.00 hodiny rána. Zákaz vychádzania
neplatil na nákup potravín, liekov, drogérie a obuvi. Gastro prevádzky fungovali
v obmedzenom režime (len okienkový predaj), otvorené boli tiež banky, pošta,
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poisťovne, čistiarne, autoservisy, výdajne e-shopov, telefónne spoločnosti a kúpele zo
zdravotných dôvodov.
V októbri zomreli dve 92-ročné občianky našej obce. Najstaršou občiankou
našej obce je aktuálne pani Mária Cappová, ktorá má 95 rokov.

Demografický vývoj
Celkový počet obyvateľov k 31. 12. 2021 ostal oproti roku 2020 nezmenený.
K 31. 12. 2021 bolo v našej obci zapísaných 908 obyvateľov. Z toho 470 mužov a 438
žien, presne ako v roku 2020. Počet narodených detí v roku 2021 bol 10. V tomto roku
sa narodilo 7 chlapcov a 3 dievčatá. Počet úmrtí stúpol oproti roku 2020 na 11. Z toho
zomrelo 5 mužov a 6 žien.
V tomto roku sa z trvalého pobytu v našej obci odhlásilo 13 obyvateľov. Počet
obývaných domov v obci je 227.

Tabuľka 2 Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2021

Vek

Počet

0 - 14 rokov

138

15 – 17 rokov

33

18 – 61 rokov

546

62 a viac rokov

191

V roku 2021 prebehlo integrované, elektronické celoštátne sčítanie obyvateľov,
domov a bytov. Sčítanie sa robí celoštátne raz za 10 rokov. Integrované znamená, že
informácie boli z administratívnych zdrojov a od obyvateľov. Kto sa nevedel, alebo
nemohol sčítať sám, mohol prísť na obec, alebo požiadať asistenta, aby ho navštívil a
sčítal v jeho domácnosti.

Tabuľka 3 Výsledky sčítania obyvateľov obec Veľký Lipník rok 2021

15
Obyvateľstvo

Počet

914
ženy

%

472

51,64

442

48,36

0-14

%

%

65
a viac
rokov

%

68,71

156

17,07

rokov

130

14,22

628

%

%

1

1

1

1

1

5

83,15

15,75

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,55

41

257

3

1

2

1

1

24

12,24

76,72

0,9

0,11

0,6

0,3

0,3

7,16

počet

1

iná

talianska

poľská

Česká
3

nezistený

iný

ý

rumunsk

taliansky

anglický

poľský

ý

Český

ukrajinsk

0,3

rusínsky

0,3

ý

6,67

Írska

rakúska

slovensk

61

nezistená

144

2

1

2

3

1

1

1

7

78,45

19,58

0,22

0,11

0,22

0,33

0,11

0,11

0,11

0,77

1

4

1

8

4,7

11,7

80,09

1,42

0,22

0,11

0,11

0,44

0,11

0,88

iné

Baptistické

nezistené

1

určené cirkvi

2

Budhistické

13

na Slovensku

732

Pravoslávne

Gréckokatolícke

107

vyznania

43

bez

rímskokatolícke

Ostatné nepresne

179

Kresťanské zbory

717

náboženské
vyznanie

počet
%

3,06

nemecká

760

0,3

28

rumunská

rusínska

počet
%
ďalšia
národnosť
%
ďalšia
národnosť

1

44,2
ukrajinská

421

Štruktúra
obyvateľstva
podľa
materinského
jazyka
počet
%

404

%

počet
národnosť

anglická

46,06

%

slovenská

ženatý

slobodný
slobodná

Rodinný stav

vdova

rokov

vdovec

15-64

rozvedená

%

rozvedený

Vekové
skupiny

Muži

vydatá

z toho

16

V porovnaní s predchádzajúcim sčítaním obyvateľstva v roku 2011 nastal
v našej obci za obdobie 10 rokov úbytok počtu obyvateľov o 70 osôb.

