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Rok 2016
Samospráva obce
Starosta obce: Ing. Peter Labant
Poslanci obecného zastupiteľstva:
1. Vasil Labovský (rok narodenia 1961) – zástupca starostu obce
2. Radoslav Bjalončik (rok narodenia 1987)
3. Ján Bočkaj (rok narodenia 1976)
4. Jaroslav Hrebík (rok narodenia 1972)
5. Ing. Marián Jarembinský (rok narodenia 1988)
6. Mgr. Ján Kuľanda (rok narodenia 1988)
7. PaedDr. Katarína Špesová (rok narodenia 1967)

Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2016 osemkrát. Štyrikrát sa konalo
riadne zasadnutie, štyrikrát mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zasadnutia boli verejné.
V januári napísal starosta obce „Otvorený list občanom Veľkého Lipníka“,
ktorý bol doručený do každej domácnosti. Zhodnotil v ňom projekty obce, ktoré boli
úspešne zrealizované v roku 2015, popísal plán činnosti na rok 2016 a zaželal
občanom všetko dobré do nového roku.
15. 05. 2016 bola odhalená pamätná tabuľa rodákovi prof. JUDr. Jánovi
Pješčákovi DrSc., ktorý sa v sedemdesiatych až osemdesiatych rokoch významne
pričinil o rozvoj našej obce. Profesor Ján Pješčák zastával v minulosti viacero
významných funkcií. Bol riaditeľom Ústavu kriminalistiky na Právnickej fakulte
Univerzity Karlovej v Prahe, ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky a neskôr
bol generálnym prokurátorom Československej socialistickej republiky. Patril
k zakladateľom modernej kriminalistiky. Je autorom i spoluautorom viacerých kníh
z oblasti kriminalistiky. 28. 05. 2016 došlo k poškodeniu tabule a 31. 05. 2016 ju vo
večerných hodinách rozbil občan obce Starina.

2
Obecné zastupiteľstvo v júni schválilo vytvorenie rezervného fondu vo výške
52 013,51 EUR. Tento rezervný fond bol vytvorený z prebytku rozpočtového
hospodárenia v roku 2015.

Štátna správa
05. 03. 2016 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Voliť
mohli občania, ktorí v deň volieb dosiahli vek 18 rokov a u ktorých sa nevyskytla
prekážka práva voliť, ktorú obmedzuje zákon. Obmedzenie voliť ustanovené zákonom
mali napríklad osoby vo výkone trestu, ktoré boli odsúdené za obzvlášť závažný
zločin, alebo osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony.
Volebná účasť v našej obci bola 56%. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
volieb, bol 424. Voľby si nenechala ujsť ani najstaršia obyvateľka našej obce pani
Kušniráková (94 rokov), ktorá požiadala o možnosť voliť doma vďaka prenosnej
urne.
Výsledky volieb:
SMER – sociálna demokracia – 212 hlasov
Kotleba –Ľudová strana Naše Slovensko – 51 hlasov
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) – 39 hlasov
Slovenská národná strana (SNS) – 34 hlasov
Sloboda a Solidarita (SaS) – 22 hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) – 14 hlasov
SIEŤ – 11 hlasov
Komunistická strana s Slovenska (KSS) – 10 hlasov
SME RODINA - Boris Kolár - 9 hlasov
Strana TIP – 9 hlasov
MOST - HÍD – 4 hlasy
VZDOR - strana práce – 2 hlasy
Slovenská občianska koalícia – 2 hlasy
Strana moderného Slovenska (SMS) - 1
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník - 1
Šanca - 1
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Výstavba a zmeny charakteru obce
Obec dostala v tomto roku dotáciu od štátu vo výške 9 000 EUR. Starosta
a obecné zastupiteľstvo rozhodli, že finančné prostriedky budú použité na
rekonštrukciu budovy pošty. Na túto rekonštrukciu obec použila aj prostriedky
z rezervného fondu vo výške približne 7 500 EUR.
22. 02. 2016 vyhlásila obec výberové konanie na rekonštrukciu budovy pošty.
Na budove boli vykonané klampiarske práce, výplne otvorov, nový náter strechy,
renovácia komína, výmena okien a parapetov, zateplenie a natiahnutie novej fasády,
oprava sokla a izolácia celej budovy. Na žiadosť obyvateľov obce sa dodatočne
vybudoval aj bezbariérový prístup do tejto budovy. Rekonštrukčné práce na budove
pošty previedlo Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku. Práce boli ukončené
v júni 2016.
Obec urobila nové oplotenie z bočnej strany medzi poštou a pozemkom, na
ktorom stojí dom so súpisným číslom 81 a natrela aj plot od hlavnej cesty.

Už v zimných mesiacoch sa začalo z výrubom krovia na starom cintoríne
a následne sa zhotovilo nové oplotenie okolo celého starého cintorína s dĺžkou
približne 370 m. Opravilo a natrelo sa novým náterom aj oplotenie a bránky na novom
a starom cintoríne. Všetky práce boli uskutočnené z vlastných zdrojov obce za pomoci
pracovníkov, ktorých obec zamestnala na pracovný pomer na dobu určitú v spolupráci
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa. Mzda zamestnancov bola
hradená 95% zo štátneho rozpočtu a 5% z rozpočtu obce.

V máji bola vykonaná rekonštrukcia kúrenia v budove kultúrneho domu
a obecného úradu. V sále kultúrneho domu a v posilňovni sa vymenili aj radiátory.
Doterajšie liatinové radiátory v kultúrnom dome boli nahradené novými plechovými
radiátormi. V posilňovni sa pred rekonštrukciou kúrenia vykurovalo elektrickými
konektormi, čo bolo finančne nákladné. Starý kotol, v ktorom sa kúrilo doteraz drevom
a uhlím, bol nahradený nový kotlom na drevnú hmotu peletky. Nakoľko obec nie je
plynofikovaná a v blízkej budúcnosti sa ani nepočíta s plynofikáciou, doterajší starý
spôsob kúrenia bol nahradený modernejším a ekologickejším spôsobom kúrenia. Celú
rekonštrukciu zrealizovala firma Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn. Financovaná
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bola z dotácie vo výške 150 000 EUR z Environmentálneho fondu. Z rezervného
fondu obce bolo na rekonštrukciu kotolne použitých 11 000 EUR.
Na úpravu obecných komunikácií obec vyčlenila z rezervného fondu 20 000
EUR. Na základe verejnej súťaže sa na tento účel použilo 16 560 EUR.
V auguste boli z tejto sumy vyasfaltované cesty od súpisného čísla domu 10 po
súpisné číslo domu 20 a cesta na nový cintorín.
Ostatné finančné prostriedky vo výške 3 440 EUR, ktoré obec ušetrila verejnou
súťažou, boli použité ako dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor obce na nákup
súťažnej mašiny.
18. 08. 2016 bola vymenená siréna, ktorá je umiestnená na budove obecného
úradu. Stará siréna bola pokazená.
V jesenných mesiacoch október – november prebehla rekonštrukcia čistiarne
odpadových vôd pri bytovkách v časti obce Šoltysa. Na jej rekonštrukciu sa použili
vlastné zdroje z rezervného fondu.
V októbri sa začalo s renováciou balkóna v kultúrnom dome. Mal by sa
využívať pri väčších svadbách. Vyhodili sa drevené schody. Ďalej sa v tomto roku
s renováciou balkóna nepokračovalo.
V tomto roku obec vyhodnotila prínos nového osvetlenia, ktoré bolo uvedené
do prevádzky v júli 2015. Počet svietidiel bol rozšírený z pôvodných 89 na 104, čo je
o 15 svietidiel viac. Aj napriek navýšenému počtu svietidiel prinieslo nové osvetlenie
obci približne 50% úsporu.
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Školstvo
29. 01. 2016 sa uskutočnil už tradičný školský karneval.

03. 02. 2016 sa žiak 7. ročníka Jakub Špes zúčastnil na krajskom kole
Technickej olympiády v Prešove, kde sa stal úspešným riešiteľom.

09. 03. 2016 získal žiak 8. ročníka Ján Labovský najviac bodov v okresnom
kole pytagoriády, no umiestnenie nezískal, lebo nemal dostatočný počet bodov za čas.

21. 03. 2016 získal Kristián Grudecký v súťaži Matematický klokan (najväčšia
medzinárodná žiacka súťaž) v kategórii Benjamín 120 bodov, čo predstavovalo 100%.
V Slovenskej republike sa umiestnil na 1. až 30. mieste, percentil 99,5.

Za zástupcov obce do rady školy boli na siedmom riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva konaného dňa 19. 2. 2016 zvolení Mgr. Ján Džunko a Vasil Labovský.
16. 11. 2016 sa 4 žiaci našej školy zúčastnili okresného kola majstrovstiev
okresu v šachu. Peter Labovský získal 2. miesto, Ján Labovský obsadil 3. miesto
a Mária Pirhalová obsadila tiež 3. miesto. Všetci traja postúpili do krajského kola
vianočného turnaja O kráľa šachu, kde 20. 12. 2016 deviatak Ján Labovský získal 3.
miesto.
07. 12. 2016 sa uskutočnil 2. ročník celoštátnej geografickej on-line súťaže pre
základné školy. Do tejto súťaže sa zapojil aj žiak našej základnej školy Jakub Špes,
ktorý získal certifikát a stal sa úspešným riešiteľom.
22. 12. 2016 pred prázdninami na záver roka bolo pre deti zo základnej
a materskej školy v kultúrnom dome odohrané divadelné predstavenie v podaní hercov
ochotníckeho divadla Ramagu zo Spišskej Starej Vsi.
Na prvom stupni základnej školy sa v prvom ročníku vyučujú tieto predmety:
slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka, náboženská výchova, hudobná
výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova a dopravná výchova.
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V druhom až vo štvrtom ročníku sa vyučujú predmety: slovenský jazyk
a literatúra, prvý cudzí jazyk (anglický jazyk) sa začína vyučovať v treťom ročníku,
prírodoveda, vlastiveda, náboženská výchova, matematika, informatická výchova,
výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, vo štvrtom ročníku pribudne
predmet pracovné vyučovanie. Predmet dopravná výchova sa vyučuje len v prvom a v
druhom ročníku.
V školskom roku 2015/2016 navštevovalo našu školu spolu 136 žiakov. Z toho
77 chlapcov a 59 dievčat. Do základnej školy bolo zapísaných v tomto školskom roku
spolu 140 žiakov, z toho 4 žiaci navštevovali základnú školu v zahraničí.

Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
Ročník

Počet žiakov

Z toho dievčat

1.

7

3

4

2.

9

6

3

3.

10

3

7

4.

7

4

3

5.

20

8

12

6.

23

8

15

7.

17

9

8

8.

25

9

16

9.

18

9

9

Školský klub

28

Z toho chlapcov

Materskú školu navštevovalo v tomto školskom roku 24 žiakov.
Deviaty ročník ukončilo 18 žiakov.
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Kultúra
30. 01. 2016 sa uskutočnila fašiangová sobota. Toto kultúrne podujatie sa
v období fašiang u nás koná od roku 2012. Medzi zabíjačkové špeciality, ktoré mohol
ochutnať každý zadarmo, patrili klobása, jaternica, kyslá kapusta s praženým mäsom,
tlačenka, oškvarky, bravčové mäso na paprike a fašiangové šišky. O kultúrny program
sa postarala hudobno-zábavná skupina Bravo z Novej Ľubovne a folklórna spevácka
skupina Vorodaj z Veľkého Lipníka. Dievčatá a harmonikár z Vorodaja chceli
priblížiť obyvateľom miestne fašiangové zvyky z minulosti. Obliekli sa za otrhaných
„džadov“ a elegantných pánov a paničky.
11. 02. 2016 obec po 24 rokoch obnovila tradíciu uvítania detí do života.
Naposledy sa tento slávnostný akt v našej obci konal v roku 1992. Na tento slávnostný
akt bolo pozvaných 11 detí narodených v roku 2015. Pri tejto príležitosti bol rodičom
deti odovzdaný vecný dar, osuška s nápisom občan obce Veľký Lipník, pamätný list,
kniha Naše dieťa a finančná hotovosť 50 EUR.
12. 03. 2016 sa v Starej Ľubovni uskutočnilo vyhodnotenie 24. ročníka
literárnej súťaže o cenu nášho rodáka Vasila Kočembu. Naša obec poskytuje do tejto
súťaže každoročne hlavnú cenu.
Z Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
bola našej obci poskytnutá dotácia 500 EUR. Z poskytnutej dotácie obec zrealizovala
divadelné vystúpenie v podaní hercov Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova, pod
názvom Pytačky – Medveď. Obec tento projekt spolufinancovala sumou 50 EUR.

06. 08. 2016 sa na futbalovom ihrisku konal Deň obce (2. ročník). Aj keď
počasie bolo v tento deň daždivé, ľudia sa prišli zabaviť. Pozreli si kultúrny program,
v ktorom sa predstavili FS Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, naša folklórna spevácka
skupina Vorodaj, FSS Kečera z Jakubian, hudobná skupina Bravo z Novej Ľubovne
a ľudová hudba Zamiškovci z Kolačkova. Mladší i starší si mohli zahrať bubble futbal.
Deň obce vyvrcholil vo večerných hodinách diskotékou.
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06. 12. 2016 sa v parku uskutočnil 4. ročník Mikulášskeho koncertu. Deti
dostali od Mikuláša a anjela balíček sladkostí, dospelí sa zohriali teplým punčom
a všetci si spoločne vypočuli hudbu a spev v podaní detí zo Základnej umeleckej školy
Jána Melkoviča Stará Ľubovňa, elokované pracovisko Veľký Lipník.

Knižnica
Knižnica mala v roku 2016 130 čitateľov. V rámci zvýšenia čitateľskej
gramotnosti u detí zorganizovala spolu so školským klubom detí čítanie pod názvom
Lentilkovanie. Deti si v knižnici, ale aj v školskom klube, spolu čítali knihu Lentilka
pre dedka Edka.
Obec dostala v tomto roku dotáciu 1 000 EUR z Fondu na podporu umenia na
nákup kníh. Z poskytnutej dotácie sa nakúpilo pre obecnú knižnicu 125 kníh. Ako
spolufinancovanie projektu zakúpila obec z vlastných zdrojov 30 kníh.
Folklórna spevácka skupina Vorodaj
V marci natočila FSS Vorodaj pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS)
reportáž o veľkonočných zvykoch z našej obce.
22. 05. 2016 získali dievčatá z FSS Vorodaj na súťaži Makovická struna zlaté
pásmo a postúpili na 33. ročník Festivalu rusínskej a ukrajinskej piesne do Bardejova.
05. 06. 2016 sa dievčatá zúčastnili na Festivale folklóru Rusínov a Ukrajincov
Slovenska v Kamienke. V rámci tohto festivalu sa zúčastnili aj na súťažnej speváckej
prehliadke Holose, holose.
16. 07. 2016 vystúpila FSS vystúpila na kultúrnom podujatí Rusínska vatra
v Malom Lipníku a o deň neskôr vystupovala na Slávnostiach Rusínov pod hradom
v Starej Ľubovni.
V auguste vystúpila FSS Vorodaj na Dni obce v Zálesí a rovnako aj na dni
našej obce.
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V priebehu roka sa FSS Vorodaj zúčastnila niekoľkých čepčení na svadbách,
kde prezentovala lipnícke svadobné zvyky.
24. 11. 2016 v rámci projektu POZNAJ SVOJ KROJ spolupracovali dievčatá
z FSS Vorodaj s Ľubovnianskym osvetovým strediskom zastúpeným Ing. Martinom
Karašom a reklamnou spoločnosťou YOSARIO zastúpenou Jozefom Spišákom.
Nafotili naše tradičné kroje, ktoré sa v minulosti nosili pri rôznych príležitostiach. Do
fotenia sa zapojili aj dve seniorky, dvaja chlapci a niekoľko detí z obce.
V decembri sa dievčatá zúčastnili okresnej prehliadky Duchovnej piesne
v gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni.
V období vianočných sviatkov vystúpila FSS Vorodaj v Kamienke v chráme
svätého Petra a Pavla s vianočným pásmom a koledami a rovnako aj v obci Ihľany.
V tomto roku sa folklórna spevácka skupina Vorodaj zaregistrovala na
Ministerstve vnútra SR a oficiálne tak funguje ako občianske združenie.

Telovýchova a šport
01. 01. 2016 nadobudla platnosť zmluva o prenájme posilňovne
telovýchovnému oddielu Družstevník Veľký Lipník v zastúpení Richardom Želonkom
mladším. Posilňovňa sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu. Obec ju za pomoci
dobrovoľníkov v roku 2015 zrekonštruovala a dnes opäť slúži obyvateľom obce.

Futbalový oddiel Družstevník dostal v tomto roku od obce dotáciu vo výške
3 500 EUR. Z tejto dotácie nakúpil ochranné siete na zachytávanie lopty v hodnote
400 EUR a farbu, ktorou natrel oplotenie okolo ihriska. Futbalový oddiel zaplatil obci
600 EUR za prenájom posilňovne.
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01. 01. 2016 sa uskutočnil 17. ročník Novoročného turnaja v streľbe zo
vzduchovky.
V kategórii muži súťažilo 19 súťažiacich. Na prvom mieste sa umiestnil
Vladislav Bočkaj č. d. 341 s počtom bodov 82. Druhé miesto obsadil Michal
Gluchman č. d. 139 s počtom bodov 80. Na treťom mieste skončil Jozef Filler č. d.
336 s počtom bodov 79.
V kategórii ženy súťažili štyri súťažiace. Na prvom mieste sa umiestnila
Katarína Habiňáková č. d. 130 s počtom bodov 40. Druhé miesto obsadila Lenka
Lichvárová č. d. 161 s počtom bodov 35. Na treťom mieste skončila Mária Kaňová č.
d. 130 s počtom bodov 33.
V kategórii žiaci súťažilo päť súťažiacich. Prvé miesto obsadil Róbert Bočkaj
č.d. 341 s počtom bodov 51. Druhé miesto obsadil Mário Filler č. d. 336 s počtom
bodov 34. Tretí skončil Samuel Michalík s počtom bodov 7.
20 – 22. 05. 2016 sa v Starej Ľubovni uskutočnil finálový turnaj majstrovstiev
Slovenska vo volejbale žiakov. Tím zo Starej Ľubovne po dlhých rokoch konečne
získal medailu a obsadil tretie miesto. V tomto tíme je aj náš občan Ján Jendrejčák,
ktorého po skončení zápasu vyhlásili za najlepšieho blokára turnaja (obr. v prílohe).
Ján Jendrejčák patrí do volejbalového družstva predkadetov ročník 1999, ktorí
reprezentujú Slovenskú republiku vo volejbale.

Cirkevný život
03. 04. 2016 v nedeľu Božieho milosrdenstva posvätil otec Ľ. Pulščák nový
obraz Božieho milosrdenstva, ktorý bude odteraz zavesený na stene chrámu vpredu
vpravo v blízkosti obrazu Presvätej Bohorodičky. Tento obraz bol zakúpený
z finančných prostriedkov, ktoré veriaci venovali na tento úmysel.
08. 04. 2016 navštívili náš chrám sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie
a priniesli obraz a relikvie blahoslavenej sestry Jozafáty, ktorá bola 27. 06. 2001
vyhlásená svätým otcom Jánom Pavlom II. za blahoslavenú. Obraz s relikviami putuje po
svete a mali ho možnosť vidieť v krajinách ako je Argentína, Brazília, USA, Kanada,
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Poľsko. Rehoľné sestry oboznámili prítomných veriacich so životom jednej zo
spoluzakladateliek ich rádu, ktorou bola sestra Jozafáta (Michaela Hordaševská).

26. 05. 2016 prijalo po prvýkrát 9 detí z našej farnosti svätú eucharistiu.
Tento deň je v živote kresťana veľkým dňom.
V máji bola na fare nainštalovaná domáca čistička odpadových vôd. Pôvodný
septik už nespĺňal účel z dôvodu ochrany životného prostredia. Domáca čistička bola
farnosti darovaná.
V júli došlo v našej farnosti k výmene kaplánov. Otca kaplána Miroslava
Čerňanského od. 17. 07. 2016 vystriedal o. kaplán Jozef Mačejovský.
Otec duchovný Ľuboslav Pulščák sa spolu s o. kaplánom venujú deťom
a mládeži. V lete aj v zime ich vedú k pohybovým športom a zábavám hlavne vonku
v prírode, no na každom stretnutí nechýba ani duchovné slovo. Na týchto podujatiach
sa zúčastňujú aj deti z filiálky Stráňany.
V júli usporiadali na farskom dvore prázdninový tábor (stanovačku) pre deti
a mládež. Na tomto tábore sa zúčastnilo približne 20 detí.
V auguste navštívili deti aj rodičia v sprievode o. Pulščáka a o. kaplána
Mačejovského inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, aby sa zoznámili zo životom
a osudmi ľudí, ktorí žijú v tomto inštitúte, ale aj s altruizmom.
V auguste navštívili aj FunVille (kryté zábavné ihrisko pre deti) v obci
Hozelec, kde sa deti mohli vyšantiť vo svete plnom pohybu a zábavy. Dvadsať
veriacich sa spolu s duchovnými zúčastnili v auguste na odpustovej slávnosti
v Šašovej, kde je duchovným otcom bývalý kaplán našej farnosti o. Čerňanský.
V roku 2016 sa dalo vyrobiť nové srdce do veľkého zvona, nakoľko to staré
bolo už viackrát opravované. Srdce zhotovila firma RDUCH z Poľska.
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Vo farnosti bolo v roku 2016 spolu s filiálkou Stráňany 18 krstov. Z toho 16
detí prijalo krst vo veku do 1 roku a 2 deti boli pokrstené vo veku od 1 – 7 rokov.

Činnosť podnikov
Spolky a organizácie
15. 07. 2016 schválilo obecné zastupiteľstvo na treťom mimoriadnom
zasadnutí v tomto roku dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Veľký Lipník (ďalej
DHZ) vo výške 3 000 EUR. O mimoriadnu dotáciu oficiálne požiadali hasiči, ktorí za
poskytnuté financie zakúpili nový stroj používaný pri súťažiach a pri reprezentácii
našej obce. Obec poskytla DHZ mimoriadnu dotáciu z finančných prostriedkov, ktoré
boli ušetrené pri úpravách vedľajších komunikácií v obci.
Lesné družstvo Krížová skala obhospodarovalo v roku 2016 lesné pozemky
približne 660 vlastníkov vo výmere 562,63 ha. Družstvo hospodári na lesných
pozemkoch na základe nájomných zmlúv uzatvorených s vlastníkmi lesných
pozemkov, za ktoré vypláca vždy do 30. 06. vlastníkom nájom. Výšku nájomného
schvaľuje členská schôdza. Pre rok 2016 to bolo 18 EUR/ ha. Lesné družstvo malo
k 31. 12. 2016 65 členov. Od 15. 02. 2016 začal funkciu odborného lesného hospodára
vykonávať Ing. Jaroslav Kučeravý, ktorý vystriedal v tejto funkcii Ing. Antona
Šoltysa.

Počasie a jeho osobitosti
Nový rok začal mrazivo, ale bez snehu. Teploty sa pohybovali až do -18 °C.
Miestny potok zamrzol tak, že sa deti mohli na ňom korčuľovať. Oteplilo sa už
7. januára a v podvečerných hodinách začalo trochu snežiť.
22. 02. 2016 v pondelok bol podľa meteorológov historicky najteplejším
dňom na Slovensku počas zimného obdobia. Ešte nikdy nebola nameraná na
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Slovensku taká rekordná teplota 20,3 °C, ako to bolo 22. 02. 2016 v Bratislave.
U nás sa teplota v tento deň pohybovala okolo 16 °C.

Aprílové počasie sa prejavilo napadaním snehu 28. 04. 2016.

05.10. 2016 napadal sneh, ktorý sa na kopcoch udržal aj na druhý deň. Odvtedy
začalo už chladné a sychravé jesenné počasie s občasným dažďom. Na Mikuláša bolo
krásne zimné počasie tiež so snehom.

Rôzne
V regionálnom mesačníku (Zamagurské noviny, ročník 5, číslo 10, október
2016) napísali, že pošta vo Veľkom Lipníku vznikla v roku 1883 a mala každý deň
spojenie medzi Veľkým Lipníkom a Spišskou Starou Vsou.
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12. 02. 2016 sa náš občan Adam Labant žiak Strednej odbornej školy v Starej
Ľubovni zúčastnil na medzinárodnej gastronomickej súťaži mladých talentov
SWEETCUP 2016. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola obchodu
a služieb v Prešove. Adam Labant žiak 3. ročníka študijného odboru kuchár sa
umiestnil v zlatom pásme.
V mesiaci február začal v rámci Programu starostlivosti o les výrub
(rekonštrukcia) lesa nad domami na dolnom konci obce od Kovaľovky smerom na
Babinu. Les patrí obci Kamienka.
11. 05. 2016 náš občan Dominik Borovský, študent gymnázia Stará Ľubovňa
získal v kategórií C, 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda.
29. 04. – 01. 05. 2016 sa zúčastnil v celoštátnom kole 44. ročníka Geografickej
olympiády v Banskej Bystrici, kde získal 5. miesto v kategórií A a bol mu udelený
diplom úspešného riešiteľa.
Obec v tomto roku v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Stará
Ľubovňa cez rôzne projekty zamestnávala 7 občanov našej obce. Ako dobrovoľníci
pracovali 3 občania. Dĺžka ich pracovného pomeru sa pohybovala od 6 do 15
mesiacov.

Demografický vývoj
Počet obyvateľov k 31. 12. 2016: 963 z toho 490 mužov a 473 žien
Počet narodených deti v roku 2016: 6 z toho 3 chlapci a 3 dievčatá
Počet úmrtí roku 2016: 7 z toho 5 mužov a 2 ženy
Počet obývaných domov: 226

Veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12. 2016
Vek

Počet

0 – 14 rokov

149

15 – 17 rokov

40

18 – 61 rokov

599

62 a viac rokov

175
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