Rok 1991

Úvod_________________________________________________
Rok hospodárskych premien
	Pre rok 1991 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 1990 sú príznačné predovšetkým ekonomické otázky života spoločnosti a pochopiteľne i mesta Lipany, charakterizované najmä platnosťou zákona o majetku obce a privatizáciou /v tomto roku takzvanou malou/. Pokračuje však aj konštituovanie samosprávy, všeobecnej - miestnej a špecializovanej štátnej správy. Významnou udalosťou, ktorú spomíname hneď v úvode, bolo sčítanie ľudu, domov a bytov. Všetky uvedené charakteristiky roka rozvedieme v ďalších kronikárskych záznamoch.

Politický a verejný život____________________________________
Mestský úrad
	Rokom 1991 po predchádzajúcich komunálnych voľbách v novembri 1990 v zmysle nového zákona č. 369/1990 Zb. začína svoju pôsobnosť Metský úrad Lipany v štruktúre schválenej na II. zasadaní Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 28. decembra 1990:
- primátor mesta				Ing. Eduard Vokál
 - sekretariát					Eva Liščinská
- oddelenie finančné			Ing. Mária Kaščáková
- oddelenie výstavby			Anna Krenická	
						Ing. Jozef Majtner
- oddelenie správne, správy majetku
  a podnikateľské				PhDr. Jozef Križalkovič
- ohlasovňa					Mária Čekanová
- hlavný kontrolór				neobsadené
- knižnica					Štefánia Husárová
						Katarína Lukáčová
- kino						Iveta Hrabčaková
- osveta					Ľubomír Hanudeľ
	V súvislosti s novým mestským zastupiteľstvom a mestským úradom zmienku si zaslúži skutočnosť, že rok 1991 bol prvým rokom, keď mesto hospodárilo s vlastným rozpočtom tvoreným z jeho príjmov. So "svojím" rozpočtom mesto aj pomerne úspešne hospodárilo, o čom svedčia tieto najzákladnejšie údaje:
Príjmy (v tisícoch Kčs)		rozpočet		skutočnosť		   %
					 22 586	               28 846		127,7 
v tejto skladbe:
vlastné rozpočtové príjmy		  7 602		   12 790		168,2
prevody z fondu združených
prostriedkov				  4 693	                 4 544		  96,8
požadované dotácie na plyn	-   			     1 500		    -
účelové dotácie zo štátneho
rozpočtu				10 012			   10 012		100,0
dotácie v oblasti sociálneho
zabezpečenia				     279			        -			    -
Výdaje (v tisícoch Kčs)		22 606		    24 886		110,1
s týmito niektorými ukazovateľmi:
správa mesta				  1 480			     1 559		105,3
vlastné rozpočtové výdaje		  7 054			     9 908		140,5
financovanie z fondu
združených prostriedkov		  5 540		     4 544		  82,0
investičné výdaje			10 012			    10 012		100,0
v tom:
- 76 bytová jednotka		  4 466	                   2 247		  50,3
- základná škola			  4 446		       6 665		149,9
- plynofikácia IBV			  1 100			      1 100		100,0
Prebytok príjmov:						      3 960
Obvodný úrad miestnej štátnej správy
	V súlade so zákonom č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy začal svoju pôsobnosť aj Obvodný úrad miestnej štátnej správy v Lipanoch dňom 1. januára 1991. Zabezpečuje výkon štátnej správy pre 18 obcí a mesto Lipany /Milpoš, Rožkovany, Dubovica, Ďačov, Krivany, Torysa, Oľšov, Šarišské Dravce, Poloma, Krásna Lúka, Bajerovce, Brezovica, Tichý Potok, Brezovička, Vysoká, Nižný Slavkov, Kamenica, Lúčka/. Je financovaný z rozpočtu Slovenskej republiky a na plnenie úloh používa predovšetkým majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky.
	Na čele obvodného úradu je prednosta. Je štatutárnym orgánom v majetko-právnych veciach a pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov obvodného úradu. Priamo riadi: sekretariát prednostu, úsek bezpečnosti, obrany a civilnej obrany, úsek dopravy a cestného hospodárstva, úsek vnútornej kontroly, referát finančný a správy majetku.
	Právne oddelenie vedie JUDr. Jozef Elsner, ktorý priamo riadi: úsek priestupkov, matrík, ochrany kultúrnych pamiatok, volebný úsek, právno-poradenský a úsek styku so samosprávou.
	Vedúcou oddelenia sociálnych vecí je promovaná právnička Ľudmila Lukáčová, ktorá priamo riadi tieto úseky: starostlivosť o rodinu a deti, dávky sociálnej starostlivosti, sociálno-právna ochrana detí a mládeže, náhradná rodinná výchova, sociálna kuratela, starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, starostlivosť o starých a ťažko zdravotnej postihnutých občanov.
	Vedením referátu finančného a správy majetku je poverený Fabián Huňady.
	Po zriadení obvodný úrad delimitoval do správy a riadenia Stanicu opatrovateľskej služby v Krivanoch a kapacitou 15 detí. Zároveň do jeho pôsobnosti bola začlenená matrika v obci Brezovica, Šarišské dravce a v meste Lipany. 
Obvodný úrad životného prostredia
	V prvom roku svojej pôsobnosti obvodný úrad už vybavil 3 618 podaní, najviac na právnom oddelení - 3 018 podaní. Zamestnával 39 pracovníkov.
	Na základe zákona SNR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie začiatkom roka bol v Lipanoch zriadený obvodný úrad životného prostredia. Je to orgán špecializovanej štátnej správy vo veciach starostlivosti o životné prostredie, ktorú vykonáva na úseku: územného rozvoja a stavebného poriadku, ochrany prírody, koncepcie nakladania s tuhým komunálnym odpadom.
	Pri výkone štátnej správy spolupracuje s okresným úradom životného prostredia, s ostatnými orgánmi miestnej štátnej správy, s obcami a občianskymi iniciatívami vo svojej oblasti.
	Personálne to nie je "veľký úrad (305 pracovníka) a od začiatku februára vybavil 210 podaní formou rozhodnutia. 
	Prednostom úradu sa stal Pavol Mišenko.
Úrad práce
	V Lipanoch bolo zriadené aj pracovisko Obvodného úradu práce v Sabinove, a to v polovici roka. Pracuje v súlade s právnymi normami, najmä zákonom č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti, zákonom č. 83/1991 Zb. a na ne nadväzujúcimi vyhláškami.
	Opodstatnenosť existencie pracoviska potvrdzuje skutočnosť, že ku koncu roka z počtu 3 077 obyvateľov mesta v produktívnom veku bolo evidovaných 313 nezamestnaných (10,2 %) a mesačný nárast predstavoval približne 53 osôb.
	Najväčší podiel na raste počtu nezamestnaných z lipianskych výrobných organizácií majú najmä: Obzor, výrobné družstvo invalidov, Východoslovenské Autodružstvo, Komunálne služby, z mimo lipianskych Závody ťažkého strojárstva a SANAS v Sabinove, ale aj veľké podniky v Prešove a v Starej Ľubovni.  Nezamestnanosť spôsobená zánikom organizácií alebo obmedzovaním výroby postihla najmä mužov po základnej vojenskej službe učňov po vyučení, absolventov stredných a vysokých škôl, ale aj ostatné skupiny obyvateľstva.
	Ako vedúci pracoviska obvodného úradu pracoval Marek Urdzík.
Zhromaždenie občanov
	Z verejných podujatí spomenieme zhromaždenie občanov mesta z konca januára, ktoré bolo prvým stretnutím občanov s novozvoleným primátorom Ing. Eduardom Vokálom, s prednostom Obvodného úradu v Lipanoch Ing. Štefanom Turlíkom po novembrových komunálnych voľbách z roku 1990. Hosťami zhromaždenia boli: poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Ing. Anton Anderko, prednosta Okresného úradu v Prešove Ing. Jozef  Polačko a starostovia obcí z lipianskeho obvodu. 
	Najviac diskutovanými problémami zhromaždenia boli tieto: čo bude ďalej s mestom Lipany, ako v ňom bude fungovať školstvo, zdravotníctvo, pokračovať výstavba a v neposlednom rade aj plynofikácia, skládka odpadu a čistička odpadových vôd. 
Primátor u prezidenta
	Ako zaujímavosť z oblasti verejného života uvádzame prijatie takmer sto člennej delegácie primátorov a starostov miest a obcí ČSFR prezidentom republiky Václavom Havlom na Pražskom hrade. Jedným z prijatých bol aj primátor Lipian Ing. Eduard Vokál, ktorý sa o prijatí vyjadril takto: "Bolo to užitočné stretnutie. Mal som možnosť porozprávať sa s viacerými starostami aj primátormi zo SR a ČR. Zistil som, že situácia je všade taká istá - ľudia nadávajú na staré štruktúry, ale nekonkrétne a málo hovoria o tom, čo sami urobili pre to, aby ich rozbili. Zákon o majetku obce považujem i ja za veľmi dôležitý. Treba hľadať spôsoby, aby vláda začala starostov a primátorov  rešpektovať".
Mestská polícia
	Súčasťou verejného života mesta sa v tomto roku stala aj mestská polícia. Jej poslaním je udržiavanie verejného poriadku, kontrola dodržiavania nariadení mesta (čistota mesta, miestne poplatky...) Prvými členmi mestskej polície sa stali občania mesta Peter Janič a Ľudovít Surgent.

Hospodárske pomery______________________________________
	Veľmi bohatý a obsažný na zmeny a premeny bol v tomto roku aj hospodársky život mesta. Budú o tom hovoriť ďalšie kronikárske záznamy. Hádam najvýraznejším znakom týchto premien je zmena vlastníckych vzťahov k majetku, doteraz štátnemu alebo družstevnému.
Majetok mesta
	Do hospodárskeho života mesta podstatné zmeny vniesol zákon o majetku mesta, ktorý nadobudol účinnosť v máji tohto roku. Ním z majetku štátu prešiel na mesto majetok v hodnote asi 166,3 milión korún. Zahŕňa budovy, bytové domy, kotolne, komunikácie, zeleň, majetok drobnej prevádzkarne atď. Ide prevažne o nehnuteľný majetok, z ktorého neplynú finančné výnosy, ale naopak je potrebné doň investovať. V súvislosti s tým treba uviesť, že susednej obci Dubovica pripadol majetok pozostávajúci z hotela Holcija, lyžiarskych vlekov a príslušenstva k nim, ktoré mesto vybudovalo v bývalej akcii Z v časti chotára obce Dubovica zvanej Žliabky.
Privatizácia
	Zmena vlastných vzťahov k majetku prináša so sebou aj nový pojem "privatizácia" (v tomto roku malá). Jej proces v zmysle zákona SNR č. 474/1990 Zb. prebiehal aj v našom meste a výrazne ovplyvnil pôsobenie organizácií poskytujúcich služby a rezort obchodu. Na šiestich verejných dražbách (6. a 13. apríla, 10. mája, 23. augusta, 20. septembra  a 25. októbra) došlo v 17 prípadoch k zmene vlastníctva, resp. k prenájmu zariadenia zo správy štátnych podnikov na súkromných podnikateľov. Výkon verejnej dražby riadila Okresná privatizačná komisia v Prešove. Ako klad - prínos začatej malej privatizácie spomenieme skutočnosť, že v podstate vo všetkých vydražených prevádzkach nový vlastník (prenajímateľ) pokračuje v poskytovaní pôvodných služieb.
	Doterajšie objekty, prevádzky, či obchody: nábytok, zákazkové krajčírstvo, holičstvo, sklenárstvo, rádiotelevízna služba, kozmetika, obuv, oprava obuvi, čistiareň a práčovňa, fotoslužba, nákupné stredisko Hija, budova po osvetovom zariadení, elektrovýroba, papier, drogéria, kaderníctvo, prevádzka priemyselnej výroby a kovovýroba zmenili majiteľov a v celkovej hodnote 6 731 000 Kčs prešli do rúk občanov mesta a okolia. Baňas Štefan, Daráková Anastázia, Jánošíková Anna, Ištoňa Ján, Machala Emil, Baňas Andrej, Janoško Jozef, Romaňáková Júlia, Andraščík Jozef, Ištoňa Jozef, Ing. Bujňak Anton, Lipovská Irena, Minčol s. s r.o. a Ing. Bujňak Štefan.
Prenájom priestorov
	Na rôznorodú, najmä obchodnú činnosť boli záujemcom prenajaté i ďalšie objekty alebo ich časti, ako napríklad: bývala budova zdravotníckeho strediska - "pôrodnica", rodinný dom, budova služieb (verejné WC s nadstavbou), budova prevádzkarne (drevený barák), nákupné stredisko "Gľace", budova tržných fondov (pri železničnej stanici) a zeleninový stánok.

Výstavba v meste_________________________________________
Výstavbe mesta dominovali predovšetkým dve stavby: 
1. plynofikácia priemyselnej časti Lipian,
2. základná škola na Hviezdoslavovej ulici.
	Najvýznamnejšou a finančne najnáročnejšou bola prvá stavba s celkovým nákladom 5 705 000 Kčs, z toho v tomto roku vo vecnom plnení bolo zrealizovaných takmer 5 miliónov a vo finančnom 3 milióny. Touto stavbou boli uskutočnené strednotlakové a nízkotlakové rozvody plynu na uliciach: kpt. Nálepku, Dubovická roveň, Mlynská, časť Sabinovskej a časť Kollárovej. Na stavbu boli združené finančné prostriedky mesta, Odevy, ZVL, Autodružstvo a VPZ.
	Na stavbe základne školy boli vykonané práce v celkovej hodnote 2 135 280 Kčs. Z plánovaných viac ako 22 miliónov pre rok 1992 vyplýva reálny predpoklad ukončenia stavby v júli 1994.
	Súbežne s uvedenými stavbami prebiehali dokončovacie práce na stavbe rodinných domov (bytových) - pravá strana Hviezdoslavovej ulice, žiaľ pre nedostatok finančných prostriedkov bola zastavaná výstavba tretieho bytového domu. Nízke plnenie bolo aj na stavbe "viacúčelová športová hala". Prípravné práce prebiehali pre stavby: rekonštrukcia kotolne Centrum I, plynofikácia Kollárovej, Odbojárskej ulice a ulice Janka Kráľa, Gľace - odvodnenie, cesta pri novom zdravotnom stredisku, nové dopravné riešenie Sabinovskej ulice a časti Námestia sv. Martina.

Zrušenie podnikov_____________________________________
Prevádzkareň
	Spomínaná malá privatizácia poznamenala a postupne obmedzovala činnosť mestského podniku Prevádzkareň mesta Lipany a štátneho podniku Komunálne služby. Preto mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení Prevádzkarne mesta Lipany s účinnosťou k 15. máju. 
Dôvodov zrušenia bolo niekoľko: predovšetkým neefektívne podnikanie, neplatenie daní, prevzatie majetku v prímestskej rekreačnej oblasti Žliabky obcou Dubovica a obmedzenie investičnej výstavby. Čas ukázal, že rozhodnutie mestského zastupiteľstva o jej zrušení malo svoje opodstatnenie a nezanechalo negatívne dôsledky. Nehnuteľnosti prevádzkarne boli ponúkané do prenájmu, odpredávané, posilnili park dopravy Technických služieb Lipany a neupotrebiteľný majetok ponúknutý na verejný odpredaj. 
Komunálne služby
	Komunálne služby ako nový štátny a neskôr mestský podnik nemal dlhé trvanie. V tomto roku, pravda odviedol do rozpočtu mesta takmer 4,5 milióna korún, ale proces malej privatizácie urýchlil rozpad tejto organizácie a mal aj dopad na celkovú finančnú bilanciu. Preto aj v tomto prípade mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení podniku s dátumom 1. novembra. Na vysporiadanie majetkových pomerov bol určený likvidátor so skupinou pracovníkov. Celé prevádzky tohto podniku v procese malej privatizácie prešli do rúk súkromných podnikateľov a spoločností. Z privatizovaných prevádzok v tomto roku je to väčšina (aj vo vydraženej cene).
Technické služby
	Činnosť Technických služieb mesta Lipany sa naopak rozrástla a rozšírila o bytové služby, presnejšie o bytové a tepelné hospodárstvo. Delimitáciou od Bytového podniku v Sabinove prešli do správy TS komunálne byty (k 1. septembru ich bolo 318) - vrátane vykurovania a dodávky teplej úžitkovej vody pre družstevné byty - a kotolne. V tomto druhu činnosti sa TS vrátili do roku svojho zriadenia (1. november 1970), kedy začali spravovať 144 bytových jednotiek a vykurovať vlastné, družstevné byty a nebytové priestory z dvoch kotolní. Naďalej však v náplni TS zostávajú:
I. Verejno - prospešné služby:
   a/ verejné osvetlenie, b/ pohrebné a cintorínske služby, c/ verejná zeleň a záhradníctvo, d/ zber a likvidácia odpadov, e/ výstavba, údržba a správa mestských komunikácií, verejných priestranstiev a 
II. Ostatné služby.
	Technické služby neboli pojaté do privatizácie, aby sa predišlo tomu, že mesto príde o majetok, s ktorým môže v budúcnosti hospodáriť a zveľaďovať ho. 

Premeny v podnikoch a závodoch_____________________________
	Premenami prechádzajú aj podniky, závody a prevádzky na území mesta. Preto im venujeme ďalšie kronikárske záznamy.
Štátny majetok
	Poľnohospodársky podnik - Štátny majetok Lipany - jeden z najväčších na Slovensku (sedem tisíc hektárov ornej, 14 tisíc ostatnej poľnohospodárskej pôdy a 1 100 zamestnancov) má pripravený privatizačný program, ale "brzdí" ho ešte neprijatý zákon o pôde. Pôvodných vlastníkov pôdy má ŠM len 10 % zo zamestnancov, aj to iba po hektári - dvoch. V tejto oblasti bolo 10 - 12 majiteľov veľkých plôch, preto majú iba šesť požiadaviek navrátenia maximálne desiatich hektárov a do 300 požiadaviek na záhumienky.
	A ďalšie problémy? Sú to dane (ročne 20 miliónov), pohonné hmoty, vysoké ceny náhradných súčiastok, osivá, sadivá, hnojivá a s tým spojené obrobenie pôdy. Sedem závodov podniku bolo nútených postaviť si vlastný plán - plán na prežitie: prerátali výnosy, predaj mäsa a mlieka, pridruženú výrobu a stavebnú činnosť, aby vedeli, koľko potrebujú a koľko musia predať. 
	Ešte jedna rarita: v osemdesiatych rokoch v rámci kampane zdravej výživy sa rekonštruovali ošipárne na teľatníky, dnes to robia opačne.
Odeva
	Doterajší lipiansky závod Odevných závodov kpt. Nálepku v Prešove sa od 1. novembra 1990 stal samostatným podnikom s názvom Odeva Lipany (takýto názov sa tu tradoval od samostatného vzniku závodu).
	Celý rok v ňom prebiehali zmeny a podnik hľadal svoje miesto na trhu výrobkami, ktorí pracovníci podniku vyrábajú. Okolo 700 pracovníkov vyrábalo športové oblečenie, oblečenie na voľný čas pre všetky vekové kategórie, jogingové súpravy, vychádzkové plášte, pracovné oblečenie v letnom i zimnom prevedení. Svoje výrobky okrem domácich trhov podnik umiestňoval aj na náročných trhoch v Nemecku, Taliansku, Anglicku, Holandsku, Fínsku, Nórsku a iných štátoch Európy. Podniku sa negatívne dotkol rozpad trhov v bývalom Sovietskom zväze, ako aj rozpad domácej obchodnej siete. Pre udržanie zamestnanosti kooperoval s obuvníckym podnikom JAS Bardejov a otvoril aj vlastnú kooperačnú výrobu na viacerých miestach (Torysa, Šarišské Dravce v našom okrese a Údol, Prakovce, Plešivec, Kračúnovce a iných okresoch východoslovenského regiónu), čím vytvoril 220 pracovných príležitostí. V priebehu roka tiež otvoril dve podnikové predajne, kde majú občania regiónu možnosť za výhodných podmienok nakúpiť výrobky podniku, ale aj iné výrobky.
	Nový štátny podnik je zaradený do prvej vlny veľkej privatizácie pre prvú polovicu roka 1992, s čím je spojený ďalší program rozvoja jeho zámerov. 
	Riaditeľom samostatného podniku Odeva Lipany bol Ing, František Kováč.
ZVL    -   Kovozávod
	Na prvú vlnu veľkej privatizácie sa v tomto roku pripravoval aj ďalší priemyselný podnik v meste - Závody valivých ložísk Lipany.
	V roku 1991 bol nútený svoju činnosť zamerať na náhradný výrobný program s maximálnym využitím kapacít závodu. Na podnet zamestnancov vedenie závodu pracovalo na osamostatnení sa závodu od ZVL Prešov, ktorého súčasťou je závod od 1. januára 1973 po delimitácii pôvodného Okresného priemyselného podniku KOVO Lipany do rezortu Ministerstva všeobecného strojárstva.
	Do prvej vlny privatizácie vstúpi závod ako samostatný podnik Kovozávod, akciová spoločnosť, Lipany s pôvodným výrobným program (kuželíky pre ZVL Prešov a Blanícke strojárne Vlašim). Predpokladané postupné znižovanie objemu sortimentu výroby kuželíkov spôsobí, že svoje kapacity a priestory budúca akciová spoločnosť využije aj vo výrobe strojárskych a elektrotechnických súčiastok a celkov, jednoúčelových strojov, zariadení a prístrojov a na generálne opravy strojov a zariadení.
Autodružstvo
	Lipiansky závod Východoslovenského autodružstva v roku 1991 rozšíril sortiment výrobcov. Popri výrobe pre Zetor Brno (bezpečnostné kabíny na traktory) vyrobil štyritisíc kabín na repný kombajn pre ukrajinský závod v Ternopoli. Táto výroba bola veľmi výhodná pre celé autodružstvo. Z vytvoreného zisku boli v 2. štvrťroku zvýšené mzdy v priemere o 8 - 10 % na pracovníka.  
	Okrem výrobných úloh boli pre rok 1991 odsúhlasené stavebné a strojné investície v hodnote 5,5 milióna korún (výstavba regulačnej stanice plynu, kuchyne, jedálne, započatie projektovej prípravy na výstavbu plynovej kotolne).
	Zamestnanci závodu (zvárači) pomáhali pri preklade plynového potrubia do priemyselnej časti mesta. Na tieto účely závod združil finančné prostriedky.
	V roku 1991 v závode pracovalo 325 pracovníkov. Riaditeľom závodu bol dpt. Andrej Šašala.
Obzor   -    VDI
	Čiastočný rozpad výroby zaznamenal závod výrobného družstva invalidov OBZOR, ktorý zamestnáva predovšetkým osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou v kovovýrobe a v kooperácii pre Teslu Stropkov.
	Pre nezabezpečený odbyt rozpadla sa predovšetkým kovovýroba, v ktorej počet pracovníkov poklesol zo 45 na 15 a výroba z 10,6 milióna na konci roka 1990 poklesla na necelých 5 miliónov v roku 1991. Počet pracovníkov v kooperačnej výrobe poklesol len o dvoch a výroba presiahla 6 miliónov (oproti 5,5 milióna v roku 1990).

Železničná doprava_______________________________________
	V roku 1987 sme venovali jeden kronikársky záznam autobusovej doprave. 
	Železničná stanica Lipany pracuje s počtom 35 pracovníkov. Do jej obvodu patria zástavky: Červenica, Rožkovany, Krivany, Kamenica a Pusté Pole.
	Cez stanicu denne prejde: 12 osobných vlakov, 4 medzinárodné rýchliky, 4 východzie a 4 končiace vlaky. Denne sa železnicou prepraví asi 2 200 cestujúcich. Pokladne obsluhujú 3 pracovníčky na smeny, ktoré za tento rok vydali 244 386 cestovných lístkov v hodnote viac ako dva milióny korún.
	V nákladnej doprave stanicou prechádzajú tranzitné vlaky do Poľska a severných štátov (na sever) a do Maďarska i na Balkán (južne).
	Nakladanie a vykladanie vozňov stanica vykonáva pre všetky podniky, závody a súkromných podnikateľov od Pečovskej Novej Vsi po Šarišské Jastrabie. V roku 1991, presnejšie za jedenásť mesiacov to bolo 16 996 ton tovaru do 1 852 vozňových jednotiek, čo predstavuje približne 188 km dlhý vlak. Najväčšími prepravcami v obvode  stanice sú: Východoslovenské autodružstvo, Uhoľné sklady Lipany a Vojenské lesy a majetky Tichý Potok. 

Premeny zdravotníctva____________________________________
	Hlboké premeny, ba až kríza prebiehajú aj v zdravotníctve. Poliklinické pracovisko v Lipanoch pracuje v pôvodnom rozsahu, ba dá sa povedať, že pokrýva širokú oblasť zdravotníckych služieb v spádovom území. Spomínaná kríza sa týka zdravotníctva všeobecne. Jej obsah sa dá vyjadriť veľmi stručne: napriek obrovskej propagande v minulosti sme ďaleko zaostali za inými rozvinutými krajinami: zanedbali sa základné potreby v prístrojovom vybavení, v zásobovaní liekmi a zdravotníckym materiálom, v hodnotení zdravotníckych pracovníkov, v mnohých ukazovateľoch zaujímame posledné miesta medzi európskymi štátmi, pričom v priemere náš občan navštívi 3 - 4 krát častejšie v priebehu roka lekára ako občan vo vyspelých krajinách s dobrým zdravotníckym štandardom. Máme jeden z najvyšších počet  lekárov v pomere k obyvateľom, ale pritom je nedostatok lekárov v línii prvého kontaktu, t. j. v ambulanciách, v teréne.
	Dôkladné zmeny sa pripravujú v nastávajúcom, 1992. roku, kedy sa má uviesť do života Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá bude zabezpečovať ekonomickú stránku liečebného procesu aj primerané odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov podľa množstva a kvality práce. 
	V zdravotníctve vzniká aj nová profesná organizácia, Lekárska komora, úlohou ktorej bude dbať o vysokú odbornú a etickú úroveň práce lekárov.
	Vedúcim lekárom poliklinického pracoviska v roku zásadných premien zdravotníctva je MUDr. Eduard Vokál, internista.

Obyvateľstvo____________________________________________
	Kronikárske záznamy o obyvateľstve mesta v tomto roku začneme udalosťou, ktorá sa u nás opakuje spravidla každých desať rokov - sčítaním ľudu, domov a bytov.
Sčítanie ľudu, domov a bytov
	Sčítanie ľudu, domov a bytov 1991 nadviazalo na desaťročnú periodicitu československých sčítaní. Pôvodný termín sčítania k 1. decembru 1990 bol z dôvodu časovej tiesne, v nadväznosti na komunálne voľby v novembri 1990, uznesením vlády ČSFR a následným uznesením vlády SR presunutý na celom území ČSFR na 3. marec 1991. Rozhodujúcim okamžikom sčítania bola polnoc z 2. na 3. marca 1991.
	Sčítanie sa vykonalo metódou sebasčítania, pri ktorom v zmysle zákona občania mali správne a pravdivo vyplniť príslušné tlačivá - sčítacie hárky, ktoré obsahovali 23 otázok k údajom o osobách (časť A), 4 otázky k ostatným údajom o osobách (časť B) a 18 otázok k údajom o byte a vybavení domácností - ubytovaní mimo bytu (časť C). Sčítacími tlačivami pre obyvateľov boli ešte sčítacie lístky a domové listy.
	Vlastné sčítanie na území mesta vykonal mestský úrad s aktívom sčítacích komisárov a revízorov.
	Výsledky sčítania za okres Prešov, teda aj za mesto Lipany priniesla publikácia Sčítanie ľudu, domov a bytov 3.3.1991, vydaná Okresným oddelením Slovenského štatistického úradu v Prešove v decembri 1992. V 2. časti rozboru výsledkov sčítania  "Priestorové rozmiestnenie obyvateľstva" na strane 11 publikácia uvádza zaujímavý údaj o Lipanoch: "Mesto Lipany sa absolútnym prírastkom 996 trvale bývajúcich obyvateľov za desať rokov posunulo do veľkostnej skupiny 5 000 - 9 999 obyvateľov, t. j. o 20 %".
	Vybrané údaje o obyvateľstve, domoch a bytoch za mesto Lipany sú v spomínanej publikácii obsiahnuté na stranách 133 - 137. Z nich v kronike uvádzame: 
A. Obyvateľstvo, trvale obývané domy a byty:
- bývajúce obyvateľstvo spolu:					5 519
   z toho: v predproduktívnom veku:				1 873
                v poproduktívnom veku:					   518
- trvalé obývané domy spolu:					   609
  z toho: rodinné domy: 						   503
- trvalé obývané byty: 						1 387
  z toho v rodinných domoch:					   511
B. Bývajúce obyvateľstvo podľa päťročných vekových skupín:
- najpočetnejšie vekové skupiny:
  10 - 14 rokov							  716
  15 - 19 rokov							  589
    5 -   9 rokov							  583
- s najnižším počtom obyvateľov:
  70 - 74 rokov							    45
  80 - 84 rokov							    41
  85 a viac rokov							    26
C. Rodinný stav obyvateľstva vo veku 15 a viac rokov:
- slobodní/ - é				527 mužov		           	  438 žien
- ženatí/vydaté			         1 205			           1 208
- rozvedení/ - é				27				   41
- ovdovení/ -é				33				 171
D. Školské vzdelanie obyvateľstva vo veku 15 a viac rokov :
- základné				501 mužov			722 žien	(1 223)
- učňovské bez maturity		690				412		(1 102)
- odborné				  38				  48		     (86)
- učňovské s maturitou		  44				  23		     (67)
- stredoškolské			350				519		   (869)
- vysokoškolské			134				  95		   (229)
- bez školského vzdelania		  22				  28		     (50)
- bez údaja o vzdelaní		    9				  11		     (20)
E. Odvetvové zloženie ekonomicky aktívneho obyvateľstva:
- poľnohospodárstvo a lesníctvo			297
- priemysel						962
- stavebníctvo					160
- doprava a spoje					147
- obchod						228
- sociálne činnosti					357
- iné a nezistené odvetvia				435
F. Sociálne zloženie ekonomicky aktívneho obyvateľstva:
- robotníci v poľnohospodárstve			  82
- robotníci a ostatní				          1 182
- zamestnanci			                     1 029
- členovia poľnohospodárskych družstiev	  64
- členovia výrobných družstiev			101
- samostatne hospod. roľníci		                 -
- samostatne činní ostatní				  53
- zamestnávatelia				                 -
- slobodné povolania				     1
- ostatní a nezistení				              74
G. Domácnosti podľa typu a počtu členov:
     Cenzové domácnosti (ich základom je pojem rodina):
- úplné rodiny				           1 192
  z toho viac ako 5 členmi			             429
- neúplné rodiny				             148
  z toho viac ako 5 členmi			               22
- cenzová domácnosti jednotlivcov		 207
H. Trvalé obývané domy a byty podľa druhu a veku:
- rodinné domy				             503
- bytové domy					 105
- ostatné budovy				                  1
- byty v rodinných domoch			  511
- byty v bytových domoch			             875
- byty v ostatných budovách			      1
- najviac bytov bolo postavených v období
rokov 1961 - 1991 - 				            1 191 bytov
I.  Trvalé obývané byty podľa veľkosti a kategórie:
- I. kategória					            1 172
- II. kategória					  120
- III. kategória					    41
- IV. kategória					    54
- podľa veľkosti je najviac - 525 - trojizbových bytov
- podľa právneho dôvodu užívania je najviac - 499 - vlastných bytov.
J. Trvalé obývané byty podľa ukazovateľov  úrovne bývania:
- najväčší počet obývaných bytov (cenz. domácností) - 585 - pripadá na byty s obytnou plochou do 11,9 m na osobu; s obytnou plochou nad 22 m2 na osobu je ich 193.
K. Veľkosť a technické vybavenie trvale obývaných domov a bytov:
Domy : - verejný vodovod					539
	 - plyn zo siete					 111
	 - prípojka na kanalizačnú sieť			482
	 - ústredné kúrenie spolu				469
	   - diaľkové, blokové				  78
	   - kotolňa v dome					391
Byty : - vodovod v byte				         1 347
           - plyn zo siete						278
           - prípojka na kanalizačnú sieť		         1 242
           - vlastný splachovací záchod		         1 294
           - vlastná kúpeľňa				         1 309
           - teplá voda z mimobyt. zdroja			920
           - ústredné kúrenie				          1 164
           - etážové kúrenie					  24
           - kachle na tuhé palivá			             152
           - telefón						372
           - automatické práčky				342
           - farebné televízory					639
           - osobné autá						567
           - chaty, chalupy...					  45
- obytná plocha bytov				      66 428 m2
- rozloha mesta Lipany				         1 286 ha
- Obyvateľstvo podľa národnostií:
   slovenská			5 160			ukrajinská		  15
   česká			     28			rusínska		    2
   moravská			       4			rómska		299
   maďarská			       2
- Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
   rímskokatolícke		4 356			evanjelické		     6
   gréckokatolícke		   254			nezistené		759
   pravoslávne		 	       2
Matrika, pohyb obyvateľstva
	Aby záznamy o obyvateľstve boli úplné, pridáme ešte údaje z matriky a z evidencie obyvateľstva:
- počet došlých oznámení: - o narodení 			105
			         - o úmrtí			  31
- počet prisťahovaných obyvateľov: 			129
- počet odsťahovaných obyvateľov:			127

Kultúra, šport___________________________________________
Zrušenie MsKS
	Organizačnými zmenami prešla aj oblasť kultúry. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 30. januára zrušilo Mestské kultúrne stredisko v Lipanoch a jeho zložky organizačne zaradilo priamo do štruktúry mestského úradu. Sú to zložky: knižnica, kino, osveta.
Knižnica
	Z činnosti jednotlivých zložiek uvedieme niekoľko údajov:
Knižnica: - počet čitateľov						1 045
	        z toho najviac vo volebnej skupine
	        od 6 do 14 rokov					    576
	     - počet výpožičiek 			         	          34 309	
	       z toho najviac výpožičky absenčných kníh	          23 898
	Zameranie kultúrno-spoločenskej činnosti knižnice sa v tomto roku podstatne zmenilo - podujatia boli prednostne zamerané na estetickú výchovu: 26 kolektívnych podujatí, 10 výstaviek, 10 násteniek, 7 relácií.
Kino
Kino: - počet predstavení 				     310 (97 % z plánu)
           - návštevnosť (osôb)				24 005(108 % z plánu)
           - tržby (Kčs)				           146 838(105 % z plánu)
Vydarené podujatie: Týždeň videofilmov s náboženskou myšlienkou (19 filmov, 622 divákov).
Osveta		 			  
Osveta:
- mimoškolské vzdelávanie a výchova: besedy, prednášky, kurzy (nemeckého, anglického jazyka, šitia a strihov, vodičov osobných motorových vozidiel),
- verejné podujatia: zhromaždenie strán a hnutí, záujmových organizácií, farského spoločenstva, dražby a aukcie, predajné výstavy, charitatívne zbierky,
- záujmovo - umelecká činnosť: 7 verejných koncertov základnej umeleckej školy, 20 koncertov a vystúpení (Šarišan, PUĽS, Metalinda, Kamene...)
Najvydarenejšie podujatie: stretnutie Mikuláša s deťmi (deväťkrát pre 1 960 obdarovaných detí.)
Prvé vydanie Ročenky Lipany
	Tohoročnou novinkou v oblasti kultúry, ale predovšetkým informovanosti občanov, bolo vydanie Ročenky Lipany 1991. Ročenka nahradila bývalý veľmi nákladný Kultúrno-spoločenský mesačník Lipany, ktorý v meste vychádzal od mája 1982 do konca roka 1990.
	Obsah ročenky: úvodný príhovor primátora mesta štruktúra mestského úradu, z činnosti mestského zastupiteľstva a mestskej rady, správa majetku, výstavba v meste, činnosť komisií mestského zastupiteľstva, výsledky hospodárenia a plnenia rozpočtu, malá privatizácia, oblasť kultúry, rímskokatolícky farský úrad, sčítanie ľudu, domov a bytov, orgány miestnej a špecializovanej štátnej správy, školy v meste, mestské, štátne podniky, závody a prevádzka, poliklinické pracovisko, železničná stanica, Slovenská štátna sporiteľňa, futbal a doslov. 
	Rozsah: 52 strán.
Futbal
	Zo športov aj v tomto roku najväčšiu popularitu v meste má futbal. Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Odeva mal v súťažiach zapojených 7 družstiev, ktoré "v polčase" v jesennej časti futbalového ročníka 1991/92 dosiahli tieto výsledky:
mladší žiaci (tréner Michal Aradský)					3. miesto	  
starší žiaci (tréneri Marián Huňady a Jozef Gajdoš)			9. miesto
mladší dorast (tréner Jozef Fedák)					8. miesto
starší dorast (tréner Milan Hrabčák)				          13. miesto
"A" mužstvo dospelých (Ján Varecha)					2. miesto
	Najúspešnejšími strelcami gólov "A" mužstva v jesennej časti súťaže boli: Ukrajinec Džumurat a Ľubomír Jacko (6 gólov, Harenčár, Župa (4 góly), Emil Jacko (3 góly), Ing. Dujava (1 gól).
	Ekonomickú stránku činnosti oddiel zabezpečuje vedľajšou hospodárskou činnosťou, bufetom, klubom (novozriadeným v priestoroch pod tribúnou), pomocou patronátnych podnikov, súkromných podnikateľov a dotáciami od Slovenského futbalového zväzu.
Žiacky futbal
	Spomínaný tréner futbalového "áčka" Ján Varecha ako učiteľ mal toho roku aj iných úspešných zverencov. Žiaci - futbalisti Základnej školy v Lipanoch, Komenského 12, kde Ján Varecha pôsobí, získali v tomto roku titul majstra okresu v kategórii starších žiakov.
Memoriál Antona Repľa
	Futbalový oddiel telovýchovnej jednoty bol v tomto roku usporiadateľom významného podujatia dorasteneckého futbalu - 10. ročníka Memoriálu Antona Repľa. Zúčastnili sa na ňom okrem domácich hostia z Kazincz Barcziky z Maďarska a dorastenci z Bardejova. Maďarskí dorasteneckí futbalisti boli víťazom memoriálu. Memoriál mal aj vzácnych čestných hostí: generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu Petra Židovského a predsedu Výboru futbalového zväzu Gejzu Princa.
	Z lipianskych hráčov - dorastencov za najtechnickejšieho hráča bol vyhlásený Figura.

Život farnosti___________________________________________
	Spomenutá Ročenka Lipany 1991, o čom je záznam na inom mieste, uvádza aj údaje o lipianskej rímskokatolíckej farnosti, ktorú duchovne spracuje vdp. dekan Pavol Dráb. Po opakovaných žiadostiach, adresovaných Biskupskému úradu v Košiciach k 1. augustu 1990 bol ustanovený za prvého kaplána farnosti vdp. Andrej Štroncer, lipiansky rodák, ktorého v pastoračnej činnosti od 1. septembra 1991 vystriedal kaplán vdp. Anton Seman.
	Farnosť tvorí mesto Lipany a filiálne obce Ďačov a Lúčka - celkom približne 6 000 veriacich, z toho v Lipanoch asi 4 500.
	Z významných udalostí života farnosti v ostatných dvoch rokoch spomenieme dve: obnovenie dekanátu a novú farskú radu.
Toryský dekanát
	K 1. júlu 1990 v Košiciach biskupstvo prešlo reorganizáciou dekanátov. K tomu istému dátumu vznikol, presnejšie bol obnovený aj Toryský dekanát so sídlom v Lipanoch s týmito farnosťami: Lipany, Krivany, Torysa, Šarišské Dravce, Brezovica, Brezovička, Nižný Slavkov, Kamenica, Ľubotín, Plaveč, Plavnica, Rožkovany, Dubovica, Pečovská Nová Ves. Za prvého dekana bol menovaný lipiansky farár o. Pavol Dráb. Prvé kňazské rekolekcie obnoveného dekanátu za účastí sídelného biskupa Košického biskupstva Mons. Alojza Tkáča a kňazov dekanátu sa konali v Lipanoch dňa 18. septembra.
Farská rada
	Nová farská rada, ktorú si veriaci farnosti zvolili, začala svoju činnosť vo sviatok svätých apoštolov Petra, Pavla - 29. júna toho roku. Jej podpredsedom sa stal doterajší osvedčený kurátor Alexander Miko, dôverný znalec - dokumentátor mesta Lipany, jeho histórie, tradícií a obyvateľstva (často ho v našich kronikárskych záznamoch spomíname a čerpáme z jeho "zdrojov"). Farská rada má dve sekcie: hospodársku a pastoračnú s troma podsekciami pre stavy veriacich, liturgie a katechézu a charitatívnu činnosť.
	Činnosť farnosti sa rozvíjala aj v charitatívnej pomoci starým osamelým ľuďom. Spoločenstvo veriacich usporiadalo v priebehu roka aj dve výmenné burzy ako prejav vzájomnej pomoci rodín.
Bohoslovci
	V roku 1991 farnosť mala dvoch bohoslovcov: Miroslava Giru z Ďačova v treťom a Daniela Bečavera z Lipian v prvom ročníku.  



