Rok 1993

Úvod_________________________________________________
Prvý rok samostatnosti
	Tohoročné kronikárske záznamy, najmä ich úvodná časť, môžu byť pokračovaním záznamov z predchádzajúceho roka (pozri heslo Slovenská štátnosť na strane 535). Prvým januárom 1993 sa začína písať história samostatnej, suverénnej Slovenskej republiky po pokojnom rozpade Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Tieto slávnostné okamihy môžeme symbolicky uviesť básňou z roku 1860 zo známej Značnej knihy Jána Kurutza, lipianskeho učiteľa:
Novi rok
Stari rok sme pochovali, novi rok nam nastava,
jako by sme nešpivali: buď Bohu česť a sláva!
Čarne mračna nad hlavami nassima še motali,
smiloval še však nad nami Boh a valki prestali.
Poľa nasse Boža ruka požehnanim zdobila,
hranila nas abi muka neščesna nas ňebila.
Preto pulni povdačnosci buducnosci na prahu
obetujem v minulosci Bohu danu dňes hvalu.
Nehnevajme vic uss Boha ňevdačnimi hrihami,
abi jeho bolesc mnoha prestala uss nad nami.
Pozdvihnime dňes pravicu spelnu čišu napoja!
Živo vsseckim čo miluju verni narod slovenski
a pripime hej zdravicu pod kridlami pokoja! 
tim ktori ho podporuju bud česť a vdak!
ŽIVO papež! Znej mu slava od vsseh milenih,
Živo cisar! Pan a hlava krajin sebe zverenih.
	Ako úspešný, s niektorými problémami, hodnotil rok 1993 aj primátor mesta Ing. Eduard Vokál v úvodnom slove Ročenky Lipany 1993. Ale o tom postupne a podrobnejšie v ďalších častiach záznamu.
	Za najvýznamnejšiu celospoločenskú udalosť roka po vzniku samostatnej SR hneď v úvode treba označiť voľbu prezidenta republiky. Ňou aj začíname časť kronikárskych záznamov o spoločenských pomeroch. 

Spoločenské pomery______________________________________
Voľba prezidenta SR
	Voľbou prezidenta republiky sa urobil tretí významný krok v samostatnej Slovenskej republike po predchádzajúcom vyhlásení suverenity a prijatí ústavy.
	Voľba prezidenta mala dve kolá. V prvom kole žiaden zo štyroch kandidátov (za Hnutie za demokratické Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenskú národnú stranu a Stranu demokratickej ľavice) nezískal potrebný počet hlasov. V druhom kole, konanom vo februári, väčšinou hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za prezidenta republiky bol zvolený Ing. Michal Kováč, CSc., kandidát Hnutia za demokratické Slovensko.
Životopis prezidenta
	Prezident republiky Ing. Michal Kováč, CSc., sa narodil 5.8.1930 v Ľubiši, okres Humenné. Po absolvované stredoškolského štúdia na obchodnej akadémii a vysokoškolského na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave pôsobil v bankovníctve, ako vedecko-výskumný pracovník, externý prednášateľ v odbore ekonomiky a financovania. 
	Po novembrovej revolúcii 1989 pôsobil ako minister financií vo dvoch vládach, ako poslanec Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia. Až do zvolenia za prezidenta vykonával funkciu podpredsedu Hnutia za demokratické Slovensko pre ekonomickú oblasť.
	Je ženatý. Manželka Emília je profesorkou na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má dvoch synov: mladší sa venuje podnikateľskej činnosti, starší študuje v Anglicku.
	Začiatkom marca prezident Michal Kováč zložil túto slávnostnú prísahu: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.
Sídlom prezidenta republiky sa stal Bratislavský hrad.
Noví poslanci mesta
	V zložení mestského zastupiteľstva došlo v tomto roku k trom zmenám: zanikli mandáty troch poslancov, a to : PhDr. Anna Džambovej, Vladimíra Bujňáka a Jana Baricu. Na základe výsledkov volieb zložením sľubu poslanca na uvoľnené mandáty nastúpili: Karol Tkáč, Anton Kanuščák a Irena Šikorská.
Mestská vlajka
	Začiatkom roka sa v meste uzavrela aj otázka mestskej symboliky. Mestské zastupiteľstvo schválilo vlajku mesta, ktorú na požiadanie mesta navrhla Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR. V odôvodnení návrhu vlajky mesta sa uvádzalo: "Mestá a obce už od 13. storočia používali svoje erby a vlajky ako neodmysliteľnú súčasť svojho života. V súčasnosti sa mnoho našich miest k tejto tradícii vracia. 
	Mesto Lipany 1. júla 1984 obnovilo svoj erb : v striebornom štíte sedem líp. K vonkajším znakom mesta patrí aj jeho vlajka. Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SR sa nepodarilo pri celoslovenskom podrobnom súpise zistiť informácie o existencie historickej vlajky Lipian.
	Preto doporučila mestu lexikologicky ideálnu polohu vlajky. Vlajka  je ako erb delená na dve časti, pričom v oboch prípadoch zeleno-biela kombinácia hovorí, že v strieborných poliach štítu sú zelené erbové symboly (lipy). Ak mesto túto vlajku prijme, heraldická komisia zaručuje nezameniteľnosť s vlajkou iného mesta alebo obce.
	V Heraldickom registri SR je táto vlajka rezervovaná iba pre Lipany a komisia garantuje, že ju nebude používať iný subjekt.
	Dátum schválenia vlajky mesta: 21. január 1993 na XXIII. zasadaní Mestského zastupiteľstva v Lipanoch.
Vybrané údaje o meste
	V kronikárskom zápise za rok 1990 sme uviedli kapitolku o vývoji názvu mesta. V tohoročnom zázname uvedieme základné historické údaje o meste Lipany a to aj napriek tomu, že viaceré z nich sa na iných miestach kroniky spomínajú. Tu sú prehľadne uvedené:
Prvý písomný doklad o meste				1312
Vznik gymnázia						1590
Jeho zánik							1747
a znovuzrodenie						1953
Otvorenie prevádzky železnice				1872
Otvorenie lekárne						1890
Príchod lekára do mesta					1890
Otvorenie škôlky pre deti, tzv. Ovody			1893
Zriadenie pošty						1867
Vznik lipianskeho okresu					1909
Jeho zánik							1924
Výstavba prvej továrne (odevné závody)			1958
Automatizácia telefónnej prevádzky			1976
Obnovenie štatútu mesta					1965
Zavedenie matriky (na fare)				1748
Postavenie špitála s kaplnkou Sv. Trojice		15. storočie
Potvrdenie sobotňajších trhov a povolenie troch
jarmokov kráľom Ferdinandom I. 			1563
Postavenie terajšieho kostola				prvá polovica 14. storočia
Prestavba kostola Vincentom z Raguzy			1513
Prístavba južnej kaplnky ku kostolu			1480
Prístavba severnej kaplnky				18. storočia
Postavenie kaplnky na cintoríne				1837
Zriadenie mestských parkov na námestí a odhalenie
pomníka padlým v 1. svetovej vojne			1928
Postavenie židovskej synagógy				1929
Prednosta mestského úradu
	V tomto roku sa dopĺňa aj štruktúra Mestského úradu v Lipanoch, ktorý začal svoju pôsobnosť rokom 1991. Na XXVIII. zasadaní mestského zastupiteľstva dňa 23. septembra predložil primátor mesta Ing. Eduard Vokál návrh na zriadenie funkcie prednostu Mestského úradu  v Lipanoch. Okrem iného návrh odôvodnil aj tým, že v uvedenom období sa pripravuje rozsiahla novela presunom kompetencií na samosprávu. Aj v záujme plynulého prechodu na tieto nové úlohy mesta je potrebné zabezpečiť dobrý chod úradu k spokojnosti obyvateľov mesta, najmä po pripravovaných komunálnych voľbách.
	Na návrh primátora mesta do funkcie prednostu Mestského úradu v Lipanoch bol mestským zastupiteľstvom schválený PhDr. Jozef Križalkovič, doterajší referent pre správu majetku a podnikanie v meste dňom 1.10.1993.
Mestská polícia
	Súčasťou Mestského úradu je i Mestská polícia v Lipanoch, ktorá bola zriadená v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, ktorá od 1.12.1993 zostala bez veliteľa, pretože Ľudovít Surgent, terajší veliteľ odišiel do služieb štátnej polície. 
	Krátky pohľad na jej činnosť svedčí, že úzko spolupracovala s Policajným zborom SR v Lipanoch, sociálnymi pracovníčkami a svoju službu rozšírila aj na ochranu mestského lesa proti nedovolenému výrubu drevného porastu. Samostatne riešila priestupky v blokovom konaní za nelegálny predaj tovaru, dopravné priestupky a za poškodzovanie zelene v celkovej čiastke 75 430 Sk.
Požiarna stanica
	Do okruhu otázok ochrany životov a majetku občanov pred škodlivými vplyvmi a živelnými pohromami patrí aj požiarna ochrana. Preto ako dôležitý kronikársky záznam (vzhľadom na predchádzajúce dlhoročné snahy tohto druhu) uvádzame, že XXIX. zasadanie mestského zastupiteľstva dňa 4.11.1993 schválilo zmluvy o vytvorení Požiarnej stanice Lipany Okresnej správy Požiarnej ochrany Prešov. Zmluvu uzavreli: Okresná správa Zboru požiarnej ochrany Prešov, Odeva, spol. s r.o. Lipany a mesto Lipany. Požiarna stanica má troch stálych pracovníkov, v bezplatnom prenájme používa požiarnu techniku Odevy Lipany, rovnako jej priestory. Zmluva platí na obdobie 10 rokov.
	Časť kronikárskych záznamov o spoločenských pomeroch v meste ukončíme záznamom o pracovnej návšteve ministra vlády SR v Lipanoch.
	Dňa 4. júna navštívil mesto člen vlády SR Jozef Zlocha, minister životného prostredia. Sprevádzali ho: Igor Máthé, prednosta Okresného úradu v Prešove a Stanislav Šarossy, poslanec NR SR. O problematike domového odpadu na stretnutí hovoril s poslancami lipianskeho mestského zastupiteľstva, primátorom mesta a starostami obcí z okolia Lipian.

Hospodárske pomery______________________________________
Majetok mesta
	Záznamy o hospodárskych pomeroch mesta v tomto roku uvedieme zaujímavými údajmi o majetku mesta na základe audítorskej správy firmy Interaudit, spol. s r.o. Prešov.
	Majetok mesta ku koncu roka 1993 predstavuje:
- budovy a stavby							23 611 tis. Sk
- stroje, prístroje a zariadenia					   1 231 tis. Sk
- dopravné prostriedky a inventár			               1 642 tis. Sk
- nedokončené investície						44 234 tis. Sk
- pozemky								22 109 tis. Sk
- software								        39 tis. Sk
- materiálové zásoby						   1 903 tis. Sk
- pohľadávky z obchodného styku				   3 691 tis. Sk
- finančný majetok krátkodobý					      353 tis. Sk
- prostriedky rozpočtového hospodárenia			     407 tis. Sk
  Spolu:							          120 875 tis. Sk
Rozpočet
	Ročný rozpočet mesta bol splnený nasledovne:
- rozpočet príjmov na 96,1 %, keď z rozpočtovej čiastky 18 600 tis. Sk bolo dosiahnutých 17 886 tis. Sk, pričom príjmy nad 100 % sú v položkách: kino, knižnica, podiel na dani, poplatky za užívanie verejného priestranstva, predaj majetku po komunálnom podniku, pokuty, 50 %-ný podiel z malej privatizácie, príjmy za odpad od obcí;
- rozpočtové výdaje v čiastke 17 690 tis. Sk dosiahli plnenie 17 479 tis. Sk - 98,8 %, keď niektoré položky predstavujú viac ako 100 %: verejné osvetlenie, mestská polícia, knižnica, sociálna výpomoc dôchodcom, rodinám, správa mesta. 
Dane
	Daň z nehnuteľností (predtým daň domová a poľnohospodárska) z ukazovateľa "dane a poplatky spolu" predstavuje zrealizovaných 1 045 tis. Sk. V minulom roku sme si všimli dane zaplatené právnickými osobami (organizácie a inštitúcie), preto v tomto roku budú pre nás zaujímavé dane fyzických osôb podľa ulíc:
Súkromní podnikatelia: 27 034 Sk,
Stavebné parcely: 25 591 Sk,
Hviezdoslavova ulica: 25 124 Sk,
Odbojárska: 16 906 Sk,
Sabinovská: 16 120 Sk,
Moyzesova: 13 737 Sk,
Kollárova: 13 772 Sk,
Štúrova - garáže: 10 477 Sk,
Mlynská: 9 881 Sk,
Dubovická roveň: 9 341 Sk,
Tehelná: 8 922 Sk,
Jánošíkova: 7 851 Sk,
Krivianska: 7 851 Sk,
Kukučínova: 6 658 Sk,
Námestie sv. Martina: 6 060 Sk,
Jarková: 5 918 Sk,
Tajovského: 5 294 Sk,
Ovocinárska: 5 209 Sk,
Kuzmányho: 4 685 Sk,
Záhradná: 4 392 Sk,
Štúrova: 4 354 Sk,
Železničná: 4 071 Sk,
Za kúpaliskom: 3 667 Sk,
Janka Kráľa: 3 542 Sk,
Poľná: 3 542 Sk,	
Ostatní: 2 726 Sk,
Sama Chalupku: 1 948 Sk,
Komenského - garáže: 936 Sk,
Kpt. Nálepku: 768 Sk.

Výstavba_______________________________________________
	Rok 1993 bol prínosom pre mesto aj vo výstavbe, aj keď poskytoval finančne menšie možnosti na realizáciu veľkých stavieb. Spolu bolo prestavaných 12 miliónov korún, z čoho časť finančných prostriedkov pochádzala z dotácií Slovenského plynárenského priemyslu (3 milióny) a časť zo Štátneho fondu životného prostredia  (2,7 milióna) okrem financií na stavbu základnej školy. 
	Na menovitých stavbách boli preinvestované tieto finančné prostriedky:
- plynofikácia ulice Moyzesovej				495 000 Sk,
- rekonštrukcia kúpaliska					558 630 Sk,
- prestavba a nadstavba štvortriednej materskej 
  školy na charitatívne centrum			           1 534 123 Sk,
- plynofikácie ulice Sabinovskej				 340 215 Sk,	
- základná škola					         8 300 000 Sk,
- montáž meračov tepla na vstupoch do objektov
  bytových domov					           2 961 289 Sk,
  (na túto stavbu mesto zobralo úver vo výške 2 miliónov)
	Z ďalších stavieb ešte spomenieme: teplovodná prípojka k mestského úradu od kotolne C2, opravy a údržba mestských budov a miestnych komunikácii.
	Zdôrazniť ešte treba, že vo februári toho roku prebehlo prerokovanie Aktualizácie konceptu územného plánu sídelného útvaru Lipany (pôvodne vypracovaného v roku 1992) podľa súborného stanoviska mesta, zostaveného na základe pripomienok a požiadaviek zástupcov dotknutých orgánov štátnej správy, právnických a fyzických osôb. Aktualizovanú koncepciu mestské zastupiteľstvo schválilo v novembri.
Odeva
	Ukazuje sa, že v súčasných pomeroch transformácie hospodárstva najstabilnejším podnikom priemyslu v meste  je najstarší podnik v Lipanoch - tridsaťpäťročná Odeva.
	Stratégia podniku pozostávala z týchto základných úloh :
1. Privatizácia: od 1. apríla sa podnik transformoval na súkromnú spoločnosť Odeva, spoločnosť s ručením obmedzeným;
2. Diverzifikácia: rozšírenie základného výrobného programu o nové výroby: nohavice, saká, ľahká dámska i pánska konfekcia, pracovná i špeciálna výroba, čím sa udržiavala zamestnanosť;
3. Budovanie obchodnej siete: obchodný dom TILIA a predajňa pri stanici v Lipanoch, príprava obchodných centier v Košiciach, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Bratislave, prepojenie výroby a obchodu TILIA - ARBO;
4. Produktívna zamestnanosť: vnútorná reštrukturalizácia (ekonomický prenájom kuchyne a bufetu), prehodnocovanie potreby niektorých činností a s tým spojená prípadná prezamestnanosť;
5. Sociálna oblasť: osvedčené metódy: príspevok na stravu, rehabilitácia, zájazdy, ale aj novinka - podniková sporiteľňa za veľmi výhodných podmienok;
6. Regionálna politika: vytvorenie stálej požiarnej služby pre celý región Lipany, vyčlenenie internátu a predškolského zariadenia do správy mesta pre riešenie problémov bývania a školstva, rozšírenie štúdia na SOU o odbor šička, možnosť rekvalifikácie nezamestnaných v rovnakom odbore, sponzorovanie športu a rôznych akcií v meste.
	Pre najbližšie obdobie podnik plánuje nový projekt výroby uniforiem, riešenie ekologických problémov, rozširovanie obchodnej siete, ďalšiu vnútornú reštrukturalizáciu a súbor úsporných opatrení. 
Nezamestnanosť
	Ak spomíname, že podniku Odeva sa darí úspešne riešiť zamestnanosť musíme uviesť, že nie je to tak v územnom obvode Lipian. Tu v obvode lipianskeho obvodného úradu práce, nezamestnanosť predstavuje 17,47 %, väčšinou mužov, z toho najviac vyučených v odbore (1 023). Najväčší nárast nezamestnanosti sa prejavil v mesiacoch január, jún, júl, september, október, november.
	Najväčší podiel na raste počtu nezamestnaných mali tieto organizácie: Kovozávod Lipany, Autodružstvo Orlov, Vojenské lesy Tichý Potok i Zamagurské lesy Podolínec - lesný závod Lipany, Poľnohospodárske družstvo Šarišské Dravce, Jednota Prešov a súkromné stavebné spoločnosti. 
	Radi však uvádzame, že po nástupe do zamestnania bolo z evidencie nezamestnaných vyradených spolu 959 osôb, aj keď špecifickým problémom obvodu je nedostatok pracovných príležitostí a jeho zlá územná poloha (veľká vzdialenosť priemyselných centier).

Obyvateľstvo____________________________________________
Matrika, pohyb obyvateľstva
	Ako obvykle kronikárske záznamy o obyvateľstve mesta za tento rok začíname štatistickými údajmi z evidencie obyvateľstva:
- do evidencie obyvateľstva pribudlo 128 narodených a 101 prisťahovaných osôb,
- ubudlo z nej 29 zomrelých a 118 odsťahovaných občanov,
- ku koncu roka mesto malo 5 627 obyvateľov.
Priezviská prežívajú
	V minulom roku sme písali o starých lipianskych priezviskách, ktoré sa nachádzali v matrikách z rokov 1784 až 1809. Preto nás zaujímalo ako "prežívajú storočia" niektoré z nich. Pričinením modernej techniky (počítača) na oddelení evidencie obyvateľstva mestského úradu sa podarilo zistiť, že niektoré z priezvisk vyskytujúcich sa v uvedených rokoch zaznamenávame v Lipanoch  aj v súčasnosti: najpočetnejším je priezvisko Bujňák (87 nositeľov), po ňom priezvisko Miko (86), ďalej priezvisko Lukáč (71) a priezvisko Majtner (50). Ďalšie priezviská, ako napríklad: Hanudeľ, Motýľ, Knapík, Bečaver, Bedlovič, Demek, Kaminský, Ružbarský, Sedlák, Tejbus, Boboth, Urban, Greš, Polák (Pollák), Turlík, Repeľ, Štroncer, Želinský, Kušnír, Reištetter (Reichstädter), Vološin, Leško majú dnes šesť až štyridsať nositeľov. 

Náboženstvo, kultúra, šport_________________________________
	V súvislosti s tým, že v lipianskej rímskokatolíckej farnosti došlo v tomto roku k zmene farára, záznamy o cirkevnom, náboženskom a kultúrnom živote uvádzame krátkym pohľadom na jej históriu:
Farnosť
	Farnosť v Lipanoch jestvovala už v roku 1312. Nekatolíci ju mali v rokoch 1589 až 1748. Od 17. marca 1748 Lipany sú opäť katolícke.
	Lipianska farnosť je súčasťou publikácie Petra Sedláka Historický vývin cirkevnej organizácie v hornotoryskej oblasti, vydanej Michalom Vaškom z Prešova v roku 1994. Autor v čase vydania publikácie bol farárom susednej farnosti Kamenica.
	O lipianskej farnosti autor napríklad uvádza: "...Prvou písomnou zmienkou o Lipanoch, o obci aj o farnosti je listina z roku 1312. Uvádza lipianskeho farára Henricha de Septemthillis ako člena delegácie, ktorú vyslala Fraternita farárov toryského vicearchidiakonátu do Levoče k ostrihomskému arcibiskupovi Tomášovi..."
	V publikácii je aj farebná fotografia lipianskeho farského kostola sv. Martina, biskupa.
Lipianski farári
	Od roku 1748, kedy sú Lipany opäť katolícke, jestvujú záznamy o pôsobení týchto lipianskych farárov: 
	  1. František Xaver Pernecki			1748 - 1750
	  2. Mikuläš Valassko				1750 - 1756
	  3. Ján Katona					1756 - 1783
	  4. Adam Zufftsári					1783 - 1788
	  5. Jozef Hubert					1788 - 1810
	  6. Ján Kotsalka					1810 - 1830
	  7. Jozef Waxman					1830 - 1837
	  8. Ján Vidélyi					1837 - 1848
	  9. Ľudovít Kuppis					1848
	10. Jozef Nyársy					1848 - 1850
	11. Jozef Gurkay					1850 - 1889
	12. Melhior Brhl					1889 - 1921
	13. Jozef Zlatohlavý			1.1.1922 - 31.8.1954
	14. Ján Kostráb			1.9.1954 - 31.8.1973
	15. Pavol Dráb			1.9.1973 - 30.6.1993
Nový farár
	Novým v poradí 16. farárom lipianskej farnosti s pôsobnosťou od 1. júla tohto roku je vdp. Kamil Jankech, narodený 1.1.1940 v Piešťanoch, na kňaza vysvätený 23.6.1974 v Bratislave. Predtým pastoračne pôsobil ako kaplán v Snine, v Zborove, v Prešove, ako farár v Hrabovci a v Zborove.
	S novým farárom z rovnakej farnosti Zborov do Lipian prišiel aj nový kaplán vdp. Patrik Krajník, pochádzajúci z Trebišova.
	Doterajší dekan-farár Pavol Dráb odišiel do farnosti Košice - Sv. Alžbety ako dekan farár. Žiada sa ešte uviesť, že popri svojom pastoračnom pôsobení v tunajšej farnosti od roku 1990 účinkoval aj ako člen diecéznej kňazskej rady, tribunálny sudca, odborný asistent na Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Spišskej Kapitule a od roku 1994 aj v Košiciach. Do lipianskej farnosti prišiel z farnosti Prešov, kde pôsobil ako kaplán.
Kňazi z Lipian
	Z Lipian pochádzali viacerí kňazi. Za všetkých uvádzame troch:
1. Štefan Bečaver, vysvätený v roku 1936, zomrel v roku 1945 vo Svinici, kde je aj pochovaný (jeho medailón sme uviedli v roku 1990).
1. Daniel Kuruc, vysvätený v roku 1966, zomrel v Hrubove, tam je aj pochovaný.
3. Andrej Štroncer, vysvätený v roku 1966, pôsobil v Spišskej i Košickej diecéze, od roku 1992 je v invalidnom dôchodku v Lipanoch. 
	Súčasných bohoslovcov z lipianskej farnosti Daniela Bečavera (Lipany) a Miroslava Giru (filiálka Ďačov) sme spomínali v roku 1991.
Niektoré udalosti
	Ďalej uvedieme niekoľko údajov zo života farnosti: Farské matriky (narodených sobášených a zomrelých) založil farár František Xaver v roku 1748.
	Prípisom č. 1074/1973 zo dňa 12.11.1973 Rímskokatolícky biskupský úrad  Košice prifaril kamenickú filiálku Lúčka k farnosti Lipany.
	V roku 1977 v rekordnom čase od apríla do novembra bola vybudovaná nová fara na Kollárovej ulici po predchádzajúcej asanácii starej budovy na námestí oproti západnému priečeliu kostola z dôvodu radikálnej prestavby centra mesta. 
	Birmovky : 30.9.1979 - 650 birmovancov
		        31.5.1987 - 570 birmovancov.
Vysluhovateľom sviatosti birmovania bol osvp. Štefan Onderko, kapitulný vikár.
Misie
	Misie: Po 56 rokoch v treťom pôstnom týždni tohto roku vykonali otcovia jezuiti Petrík a Osvald z Misijného domu Prešov, Pod Kalváriou misie. Ich súčasťou boli dve sväté omše denne, kázne, vysluhovanie sviatosti pokánia, Eucharistie, pomazania chorých, meditácie - adorácie jednotlivých stavov (ženy, muži, starí - chorí, dievčatá, mládenci). Slávnostným záverom misií bola svätá omša a po nej posviacka misijného kríža z roku 1937, ktorý bol opatrený letopočtom týchto posledných misií.
Chrámový koncert
	Z nábožensko-kultúrneho života mesta venujeme záznam významnej udalosti - chrámovému koncertu Speváckeho zboru slovenských učiteľov (jeho členom je aj tunajší občan Štefan Čekan, učiteľ Základnej školy na Komenského ulici č. 12 v Lipanoch). Koncert sa uskutočnil 27. septembra toho roku.
	Pod taktovkou prof. Petra Hradila predniesol tieto skladby:
	M. Ruppelát: Staroslovanský Otče náš,
	G. Perliugi da Palestrina: Adoramus te,
	J. P. Praestinus: Pueri Hebraeorum,
	Tomas Luis de Victoria: Ave Maria,
	A. Bruckner: Lucus iste,
	M. Schneider -Trnavský: Slovenská hymna pre chrám (Bože, čos ráčil...)
Charita
	Záslužnú činnosť vo farnosti vykonáva Slovenská katolícka charita, ktorá ju rozširuje na celý Toryský dekanát. Do jej pôsobnosti patrí 24 obcí. Tri dobrovoľné pracovníčky poskytujú služby akéhokoľvek druhu starým ľuďom a tri platené sily okrem podujatí pre deti a mládež zakladajú charity po celom dekanáte. Činnosť charity sa zameriava najmä na starostlivosť o rodinu, o mnohodetnú rodinu, o deti a mládež, o starých občanov, o rómske obyvateľstvo, o bezdomovcov.
	Za všetky jej podujatia spomenieme dve: 
1. lipianska mládež spestrila a oživila Vianoce starým a opusteným občanom spievaním kolied;
2. ochotné rodiny z Lipian a okolia poskytli ubytovanie a starostlivosť 33 deťom z ukrajinského mesta Černobyľ, ktoré bolo postihnuté následkami ťažkej havárie atómovej elektrárne. 
	Charita má naozaj dosť práce, veď len starých občanov nad 60 rokov je v meste 460.
Futbal
	Športovým lákadlom číslo jeden v Lipanoch aj naďalej je futbal, ktorý sa teší veľkej pozornosti v meste a širokom okolí, predovšetkým zásluhou dobrej hry a výsledkov všetkých mužstiev (od mladších žiakov cez dorast až po mužstvo dospelých). A ako obstáli v súťažnom ročníku 1992/93?
	Mužstvu dospelých  o vlások unikol postup do III. Slovenskej národnej ligy, takže 3. miesto vo Východoslovenskej divízii bolo jeho najväčším úspechom v ostatných rokoch.
	Za "dospelými" nezaostali ani starší dorastenci (3. miesto v divízií), ale ani mladší dorastenci a starší žiaci (5. miesto vo Východoslovenskej divízii).
	A pridáme ešte jeden veľký úspech: mladší žiaci v tzv. malom futbale, pod vedením trénera Jána Varechu, sa prebojovali až na majstrovstvá Slovenska, kde údajne iba pričinením neobjektívneho rozhodcu obsadili 2. miesto.
	Okrem vlastnej ekonomickej činnosti futbalovému oddielu pomáhajú - sponzorujú ju najmä: Odeva Lipany ako hlavný sponzor, mesto Lipany, Autodružstvo, súkromné firmy Elektro, PHC, Baňas a ďalší.
	   

