Rok 1999

	Na úvod									_______
	Rok 1999 je príznačný nielen tromi deviatkami, ale aj významný v živote mesta 	či celého Slovenska. Je aj rokom osobitým, najmä pre samosprávu mesta , lebo 	už v jeho začiatku sa tvorili samosprávne orgány po minuloročných 	komunálnych voľbách. Je rokom celoslovensky významných udalosti, akými 	boli prvé priame voľby hlavy štátu, akou bolo pozvanie Slovenska na vstupné 	rozhovory do Európskej únie, akou bol vesmírny let prvého slovenského 	kozmonauta. Udalosťami roka v meste bola návšteva predsedu vlády 	Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu, dokončenie výstavby charitného 	domu a prvé udeľovanie čestného občianstva Lipian. 

	I. Samospráva mesta__________________________________
Orgány		Výsledky komunálnych volieb sú uvedené v zápise za minulý rok (pozri II. zv., samosprávy	str. 93 – 95). Tu zaznamenáme kreovanie orgánov samoprávy, tak ako sa 			udialo na prvom i druhom zasadaní mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ) 			v januári a februári toho roku.
Prvé 		Činnosť MsZ sa začala jeho prvým zasadaním dňa 15. januára, ktoré zvolal zasadanie	primátor mesta. Hosťami zasadania boli poslanci NR SR, páni Kužma, Sopko, 
MsZ		Vrždák, ale aj pán Gaľa, ktorý bol zvolený aj za poslanca MsZ. Prítomní boli aj 			zástupcovia organizácií a inštitúcií mesta.
	Výsledky volieb oznámil predseda mestskej volebnej komisie p. Viktor Gogoľ. 	Prvému zasadaniu na jeho začiatku predsedal Ing. Štefan Turlík, ktorý zároveň 	prijal sľub primátora mesta Ing. Eduarda Vokála, po tom, čo sa primátor vzdal 	mandátu poslanca MsZ. Po zložení sľubu primátor predsedal ďalšej časti 	zasadania po prijatí insígmí mesta. Do jeho rúk zložili sľub zvolení poslanci 	MsZ vrátane MUDr. Smrekovej, ktorá nastúpila ako náhradník na uvoľnený 	mandát po primátorovi mesta, teda spolu 24 poslancov. 
	Text sľubu primátora a poslancov je nasledovný: „Sľubujem, že budem riadne 	plniť svoje povinnosti, hájiť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ústavu, 	zákony a ostatné všeobecné záväzné predpisy“. Podpísaný sľub je súčasťou 	zápisnice z prvého zasadania MsZ.
Mestská rada	MsZ verejným hlasovaním rozhodlo, že rada mesta bude sedemčlenná, pričom 			sa podľa článku 3 rokovacieho poriadku MsZ zohľadňuje zastúpenie 				politických strán v ňom, a to takto: 4 členovia za KDH, 1 za SDĽ a po jednom 			aj za DS a HZDS. Po tajnej voľbe a sčítaní hlasov návrhovou komisiou členmi 			rady mesta sa stali poslanci:
	za KDH:  MUDr. Kornel Brosch, Milan Čabala, Mária Lukáčová, JUDr. Jana 	Toporcerová;
	za SDĽ:  Ing. Daniela Bednárová;
	za DS:  Jozef Kandráč;
	za HZDS:  PaedDr. Dušan Majerčák. 
Komisie		Prvé zasadanie MsZ podľa § 15 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 			v platnom znení zriadilo komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 				iniciatívne a kontrolné orgány.
	Sú to komisie (v tomto zložení):
	sociálna: Melichar Angelovič, Jozefa Broschová, Magdaléna Gajdošová, 	Vladimír Lipovský, Mária Lukáčová, MUDr. Alžbeta Smreková – Mária 	Čekanová;
	pre kultúru, šport a školstvo: MVDr. Magdaléna Baňasová, Albert Bučko, 	Milan Fabián, Ing. Pavol Goliáš, Pavol Šuhaj, Pavol Voľanský – Iveta 	Hrabčáková;
	kontrolná: Milan Čabala, Jozef Dlugoš, JUDr. Jana Toporcerová, Ing. Daniela 	Bednárová – Michal Gnáľ;     
	pre životné prostredie a výstavbu: Ladislav Dlugoš, JUDr. Jozef Elsner, Anton 	Kanuščák, Jozef Kanuščák, MUDr. Daniel Lukáč, Vladimír Plavčan, Anna 	Polomská – Ing. Beáta Bedlovičová;
	pre správu majetku a podnikanie: Ing. František Harčár, Jozef Kandráč, Ján 	Kožuško, PaedDr. Dušan Majerčák, Ing. Andrej Tarasovič, JUDr. Jana 	Toporcerová – PhDr. Jozef Križalkovič;
	informačná: Ing. Daniela Bednárová, MUDr. Anna Bencová, MUDr. Kornel 	Brosch, Anna Černická, PhDr. Mária Sabolová, PhDr. Viera Urdová – PhDr. 	Jozef Križalkovič.
	Nasledujúce druhé zasadanie MsZ zvolilo predsedov týchto komisií:
	Jozefu Broschovú za predsedníčku sociálnej komisie,
	Milana Čabalu za predsedu kontrolnej komisie,
	JUDr. Jozefa Elsnera za predsedu komisie pre životné prostredie a výstavbu,
	Milana Fabiána za predsedu komisie pre kultúru, šport a školstvo,
	Ing. Františka Harčára za predsedu komisie pre správu majetku a podnikanie,
	PhDr. Máriu Sabolovú za predsedníčku informačnej komisie.
Zástupca	Zvolený bol aj zástupca primátora – JUDr. Jana Toporcerová, ktorá podľa primátora	odporúčania novej rady mesta bola jediným kandidátom na túto funkciu.
	Zastupiteľstvo zvolilo aj komisiu pre vyhodnotenie výberových konaní 	v zložení: Ing. Eduard Vokál, PhDr. Jozef Križalkovič, Ing. Beáta Bedlovičová, 	zástupca investora alebo projektanta, členovia komisie pre životné prostredie 	a výstavbu – najmenej traja. 
Príhovor	V inauguračnom príhovore na prvom zasadaní MsZ primátor mesta vyslovil primátora	presvedčenie, že verejný záujem bude v zastupiteľstve prvoradý. Na základe 			doterajších skúseností majú Lipany jednú veľkú výhodu, keď už tretie volebné 			obdobie sa napĺňajú zámery územného plánu sídelného útvaru, úspešne sa 			podarilo uskutočniť transformáciu mestských podnikov a investovať do sietí. 			„Hlavným naším poslaním bude teraz rozvoj“, zdôraznil primátor. Za veľký 			deficit označil nedostatočnú informovanosť občanov o dianí v meste. Preto je 			rád, že MsZ zriadilo informačnú komisiu, príspením ktorej sa prelomí 				jestvujúca informačná bariéra. Prihovoril sa aj za výjazdové zasadania mestskej 			rady v jednotlivých častiach mesta, keď spoluobčania budú mať bezprostrednú 			možnosť stretnúť sa s mestskou radou a zároveň povedať svoje námety.
	Súčasne primátor odovzdal ďakovný list poslancovi NR SR Ing. Viliamovi 	Sopkovi za spoluprácu v uplynulom volebnom období (menovaný pôsobil 	okrem iného aj vo funkcii predsedu Mestského národného výboru v Lipanoch).
Príhovory	S príhovormi vystúpili aj prítomní poslanci NR SR:
hostí		p. Sopko: poďakoval sa za ocenenie a prisľúbil pomoc mestu aj v novom 				volebnom období;
	p. Gaľa: vyzdvihol úsilie mesta pri výstavbe charitného centra;
	p. Kužma: zdôraznil potrebu pomôcť samosprávam, hlavne presunom 	právomoci a kompetencií.
Zasadania	Mestské zastupiteľstvo malo v tomto roku desať zasadaní, na ktorých sa 
MsZ		zaoberalo závažnými úlohami hospodárskeho, spoločenského a verejného 			života v meste. Okrem už spomínaného prvého a druhého zasadania  				(kreovanie orgánov samosprávy) to boli úlohy (tak ako zasadania nasledovali):
	stav zamestnanosti, sociálna situácia, podnikateľské aktivity Jednoty, s. d. 	Prešov, všeobecné záväzne nariadenia (ďalej VZN) v doplnky k platným VZN, 	rozpočet, záverečný účet, inventarizácia, štatút mestských ocenení a návrhy na 	ne, zmluva o združená prostriedkov, podmienky vyhlásenia súťaže na 	vypracovanie štúdie na výstavbu bytov, bezpečnostná situácia v meste, novela 	Zásad poskytovania jednorazových dávok sociálnej pomoci a sociálnych dávok 	(pôžičiek), návrh výstavby pamätníka k roku 2000 – roku Veľkého jubilea, 	hlavné úlohy komisií, návrh na prijatie úveru, zmluva o budúcej zmluve na 	predaj pozemku určeného na bytovú výstavbu, zásady majetkového vyrovnania 	pozemkov určených na bytovú výstavbu v lokalitách Pod hájom a Rovinky, 	rozšírenie podnikania Technických služieb, s.r.o., Lipany, využitie budovy 	bývalej materskej školy ZVL a následné jej ponuky na byty, projekt „Príprava 	regionálnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja v nevýhodných a menej 	výhodných regiónoch Slovenska“, zriadenie zeleninového trhu, separácia 	odpadu, kultúrne podujatia k začiatku roka 2000, novela poriadku 	odmeňovania primátora, jeho zástupcu, hlavného kontrolóra, poslancov, 	členov komisií, pracovných skupín a pracovníkov MsÚ, pozdravný list čestnej 	občianke Lipian p. Jeanine Hostettlerovej, činnosť referátov MsÚ a komisií 	MsZ.   
	V činnosti MsZ medzi jeho zasadaniami sa osvedčili neformálne stretnutia 	poslancov k programu zasadaní, čím sa dosiahlo priblíženie názorov 	a pružnosť rokovania zastupiteľstva.
Činnosť		Mestská rada sa zišla na 21 zasadaniach. Z niektorých zasadaní vyberáme 
rady mesta	tento program:
	rokovanie so zástupcami firiem a podnikateľmi, s riaditeľmi škôl a zástupcami 	Okresného úradu v Sabinove, rokovanie s Obecným zastupiteľstvom Ďačova 	a zástupcom Rómov o problémoch nažívania s rómskou komunitou v lokalite 	Za traťou, rokovanie so zástupcami samosprávy spriateleného poľského mesta 	Piwniczna, návrh na udelenie Ceny primátora a poďakovania primátora za 	zásluhy pri výstavbe charitného domu, založenie komunitnej nadácie „Modrá 	Torysa“.
	K viacerým úlohám zastupiteľstva a rady sa vrátime v nasledujúcich kapitolách 	zápisu.
Všeobecné	Dôležitou úlohou MsZ je schvaľovanie všeobecne záväzných nariadení (ďalej záväzné		VZN). V tomto roku boli upravené – doplnené dve VZN: o predaji mestských 
nariadenia	bytov a o trhovom poriadku a prijaté dve nové VZN: o zeleninovom trhu 				a každoročne sa opakujúce VZN o podmienkach určovania a vyberania dane 			z nehnuteľností za rok 2000.
	Zmeny vo VZN o predaji mestských bytov sa dotýkajú najmä: § 4, odst. 1 	o predkupnom práve, § 4, odst. 2 o kúpnej cene a jej výpočte, § 4, odst. 3 	o zľave pri prevode bytu vo výške 20 % z ceny bytu, § 4, odst. 4 o ďalších 	zľavách, § 4, odst. 6 o úhrade výšky poskytnutej zľavy pri prevode bytu do 5 	rokov od kúpy na inú osobu a § 4, odst. 7 o splatení bezúročnej pôžičky 	v obdobnom prípade. 
	Doplnok k VZN o trhovom poriadku sa viaže k odst. 6. Komisia pre správu 	majetku navrhla zmenu poplatku za zaujatie verejného priestranstva (na 	tržnici) takto: za krytý otvorený stánok vo vlastníctve súkromnej osoby 	130 305 Sk na obdobie piatich rokov, ktorý nájomca zaplatí pred jeho 	používaním. MsZ tento návrh komisie schválilo. 
	Nové VZN o trhovom poriadku zeleninového a kvetinového trhu, ktoré 	schválili poslanci MsZ na svojom IX. Zasadaní dňa 9. decembra, nadobudlo 	účinnosť 15 dní po schválení a zverejnení na úradnej tabuli. Ako trhové miesto 	sa v ňom určuje vyčlenená plocha parkoviska pred mestským úradom, kde 	budú osadené štyri predajné stánky a dva predajné stoly s podmienkou, že sa 	tam bude predávať len zelenina, ovocie, kvety, sadenice, semená, vence 	a výrobky z kvetov, a to len s písomným povolením správou trhoviska (MsÚ).
Štatút ocenení	Z ďalších dokumentov, ktoré schválilo MsZ v tomto roku spomenieme najmä: 
	1. Štatút udeľovania verejných ocenení mesta Lipany
    	(III. zasadanie MsZ dňa 30.3.), podľa ktorého mesto Lipany môže udeliť tieto 	verejné ocenenia:
	a/ Čestné občianstvo mesta Lipany (pre fyzické osoby) a Cena mesta Lipany 	(pre právnické osoby);
	b/ Cena primátora mesta; 
	c/ Ďakovný list primátora s odmenou.
Čestné		Nasledujúce, IV. zasadanie MsZ dňa 25. mája prijalo uznesenie 4/99/V.b  občianstvo	o udelení Čestného občianstva mesta Lipany
 	P. Hubertovi Zimmermannovi, in memoriam, a p. Jeanine Hostettler zo 	Švajčiarka (Birmensdorf) za mimoriadnu pomoc pri dostavbe Charitného 	domu pokojnej staroby v Lipanoch. Podrobnejšie sa o tom zmienime v kapitole 	Významné udalosti a návštevy.
Cena 		Rada mesta Lipany na svojej 9. schôdzke (6. mája) schválila návrh na udelenie primátora	Ceny primátora mesta Lipany spoluobčanom, ktorí sú držiteľmi Zlatej plakety 			MUDr. Janského za bezpríspevkové darovanie krvi: Ladislav Olejník, 				Námestie sv. Martina 38, Štefan Zakuťanský, Námestie sv. Martina 40, Rudolf 			Bucko, Tehelná 14, Juraj Bicko, Hviezdoslavova 8, Pavol Voľanský, Štúrova 19 			a Pavol  Švač, Moyzesova 27.
Poďakovanie	Na 14. schôdzke (29. júla) mestská rada schválila  návrh primátora na udelenie primátora	poďakovania za zásluhy pri výstavbe charitného domu takto: Ing. Martin 			Muranský, AP ADREAS, s.r.o., Hlavná 80 Prešov, za vyprojektovanie stavby, 			Ing. arch. Marián Sitarčík, Štefánikova 18 Prešov, za architektonické 				dotvorenie charitného domu, Repres, s.r.o. (p. Poklemba a p. Dlugoš), za 				výstavbu diela, Ing. Beáta Bedlovičová, za kvalitnú a obetavú prácu pri 				dozorovaní stavby a zastupovaní investora, ThLic. Kamil Jankech a MUDR. 			Milan Gaľa, za obetavý prístup a všestrannú pomoc v kontaktoch s „Lipany 			tímom zo švajčiarskeho Birmensdorfu a Lipany tím“:  MVDr. Jozef Nárožný 			a páni Albert Knecht, Peter Rost, Hans – Ruedi Schrieber. Poďakovania boli 			odovzdané  na slávnostnom zasadaní  MsZ dňa 14. augusta.
Novela zásad	2. Novela Zásad poskytovania jednorazových dávok sociálnej pomoci 				a sociálnych pôžičiek, ktoré sú určené na zabezpečenie adresného 					a efektívneho využitia finančných prostriedkov mesta, vyčlenených 				v mestskom rozpočte na riešenie sociálnych problémov občanov. Novelu 				schválilo IV. zasadanie MsZ dňa 20. mája a týmto dňom aj nadobudla 				účinnosť.
Návrh na 	3. Návrh záveru výstavby pamätníka k roku 2000 (IV. zasadanie MsZ). pamätník	V odôvodnení návrhu sa uvádza: „Existujúci pamätník obetiam 1. a 2. svetovej 			vojny je potrebné opravovať a podľa stanoviska odborníkov nemá historickú 			hodnotu, nie je zaradený medzi kultúrne pamiatky. Jubilejný rok 2000 je 				príležitosťou na podporu rôznych humanitných aktivít, akou je aj úcta padlých 			v 1. a 2. svetovej vojne. MsÚ uskutočnil pracovné stretnutie s farským úradom 			a Slovenským ústavom pamiatkovej starostlivosti v Prešove, z ktorého vzišiel 			návrh a kritériá, ktoré pamätník bude spĺňať. MsÚ vyhlási súťaž na 				vypracovanie návrhu pamätníka a MsZ, po predchádzajúcej verejnej ankete, 			ktorú v meste  zabezpečí informačná komisia, vyberie víťazný návrh“. 				O výtvarnom návrhu podrobnejšie v kapitole Kultúra.
Zaujímavý	4. MsZ vzalo na vedomie informáciu o zaujímavom projekte „Príprava 
projekt		regionálnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja v nevýhodných a menej 			rozvinutých regiónoch Slovenska“. Iniciátorom projektu sú: MVO Ľudia 				a voda s ďalšími partnermi (Okresné úrady Sabinov a Levoča, mestá Sabinov 			a Levoča a Regionálne združenie miest a obcí hornej Torysy (RZMaO)). Jeho 			hlavným zámerom je vytvoriť komplexnú regionálnu rozvojovú stratégiu 				v okresoch Sabinov a Levoča ako nástroj na zlepšenie životných podmienok 			obyvateľov týchto regiónov a zvýšenie kvality života.
	Obsah projektu predstavuje časopis MVO Ľudia a voda Modrá alternatíva, 	ročník 1999, číslo 5, str. 14 – 26 vo dvoch okruhoch: Čo je pre nás regionálny 	rozvoj? Čo nefunguje v regióne? – problémy. Uvedený časopis je 	dokumentačnou prílohou kronikárskeho zápisu. 
	A stanovisko mesta? Podporiť projekt. Navyše primátor mesta Ing. Eduard 	Vokál na anketovú otázku časopisu „Čím môžem osobne ja a mestská 	samospráva prispieť k rozvoju regiónu, k zlepšeniu života spoluobčanov?“ 	odpovedá: „Diskusiami, spoluprácou s oboznámením sa s cieľmi a plánmi 	ostatných partnerov môžeme ovplyvňovať aj veci, za ktoré priamo 	nezodpovedáme. Je to školstvo, zamestnanosť, správa štátneho majetku, 	napríklad cesty 1. a 3. triedy, vodné toky, zdravotníctvo, ale aj podnikanie. 	Spolu s partnermi sa nám tiež ponúkajú možnosti pozdvihnúť región využitím 	pomoci Európskej únie v rámci predvstupovej stratégie. A tu niekde vidím 	miesto pre mňa osobne, aj pre našu samosprávu“.
Separácia 	5. Separácia odpadu. V meste každoročne vzniká viac ako tisíc ton 
odpadu		komunálneho odpadu. Nakladanie s ním sa rieši v súlade s VZN z roku 1997 			(pozri II. zväzok, str. 44) vrátane separácie. Tá bola založená na uvedomelosti 			občanov s tým, že aj bez motivácie budú dobrovoľne znižovať množstvo 				odpadu ukladaného na skládku separáciou papiera, skla a plastov. Skúsenosti 			sú opačné: odpad uskladňovaný vo vyčlenených nádobách nie je možné použiť 			ako druhotnú surovinu, pretože vo väčšine nádob je primiešané veľké 				množstvo iného odpadu. 
	Riešenie mestského zastupiteľstva? Vytvoriť mechanizmus motivácie občanov, 	hlavne detí, ktoré môžu pri separácii odpadu pomôcť. Inými slovami: zaviesť 	súťaživosť detí a v jej rámci kombinovať individuálny prístup s podmienkami 	pre súťaživosť kolektívov. MsZ preto navrhlo vyhlásiť súťaž jednotlivcov 	v zbere, ktorý sa bude realizovať v školách, pričom výnosy by smerovali priamo 	do škôl. Mesto zabezpečí ocenenia, kontakty so spracovateľskými 	organizáciami a informačnú kampaň.
	Ocenenie výsledkov zberu (zlosovaním):
	- mesačne o desať cien v hodnote 100 Sk za minimálne 10 kg papiera alebo 1 kg 	tetrapakových obalov za uplynulý mesiac,
	- štvrťročne o päť párov kolieskových korčúľ  za minimálne 30 kg papiera alebo 	3 kg tetrapakových obalov za uplynulý štvrťrok,
	- ročne o horský bicykel za minimálne 100 ks papiera alebo 10 kg 	tetrapakových obalov. 
	Podmienky súťaží a oceňovanie jej výsledkov sú platné pre školský rok 	1999/2000.
Pozdravný	Na poslednom (X.) tohoročnom zasadaní MsZ dňa 9. decembra sa poslanci 
list		zaoberali aj milou záležitosťou: rozhodli sa adresovať  pozdravný list p. 				Jeanine Hostettlerovej, štedrej darkyni pre dostavbu charitného domu. Úplne 			znenie listu je dokumentačnou prílohou kronikárskeho zápisu, no predsa 				z neho zacitujeme: „...Žijeme v nezvyčajných časoch. Vo svete je veľa utrpenia. 			Neobchádza ani našich spoluobčanov. Boh chcel toto ich utrpenie zmierniť. 			Otvoril preto do korán Vaše srdcia i srdcia Vašich spolubratov zo Švajčiarska 			pre hodnoty evanjelia. Posolstvo jeho lásky sa prejavilo nielen v duchovnej, ale 			osobitne v nezištnej hmotnej podpore dostavby charitného domu v Lipanoch ... 			s hlbokou úctou a vďakou Vám zato vyprosujeme u Najvyššieho skoré 				uzdravenie, veľa lásky, pokoja a radosti zo života.... Príklad Vašej viery je 				evanjeliom lásky. Dobre si túto lekciu uložíme do srdca. Predstavuje nám 				zažitú nádhernú príhodu dokumentujúcu milosť Božiu....“
	List podpísal primátor a poslanci, ktorí boli prítomní na tomto zasadaní. 
Hospodárenie	Z rokovania MsZ o záverečnom účte mesta Lipany za rok 1999 
mesta		zaznamenávame výsledky hospodárenia mesta (rozpočtu) v takomto prehľade:
(záverečný	- príjmová časť: - rozpočet: 29 300 tis. Sk (v porovnaní s rokom 1998 nižší 
účet)		o 2 861 tis. Sk);
	- skutočnosť: 34 264 tis. Sk;
	- % plnenia: 116,94 %.
	Z prehľadu ekonomického referátu MsÚ sa dozvedáme, že príjmy nad 100 % 	boli dosiahnuté v týchto úsekoch:
	103,15 %  daňové príjmy z príjmov fyzických a právnických osôb,
	116,22 %  nedaňové príjmy (prenájom pozemkov),
	120,37 %  administratívne a iné platby,
	131,05 %  daň z majetku (z pozemkov, stavieb, nedoplatky na dani),
	135,11 %  kapitálové príjmy (z predaja budov, strojového parku, bytov, 	pozemkov, dreva...)
	Plnenie príjmov pod 100 %:
	86,66 %  príjmy zo splácania pôžičiek súkromných osôb,
	76,15 %  domáce dane (z predaja alkoholických nápojov a tabakových 	výrobkov, za užívanie verejného priestranstva, cestná daň ...)
	- výdavková časť: - rozpočet: 30 020 tis. Sk (v porovnaní s rokom 1998 	o 1 810 tis. Sk nižší); 
	- skutočnosť: 33 868 tis. Sk;
	- % plnenia : 112,21 %.
	- čerpanie nad 100 % (napríklad):
	200,34 %  debetné úroky (daň z úrokov, splácanie úrokov z úverov),
	166,36 %  odstraňovanie komunálneho odpadu (poplatky a ostatné práce 	a služby),
	147,53 %  pohrebníctvo (údržba, čistenie, správa a ostatné práce),
	143,79 %  bytové hospodárstvo (ostatné práce, služby, údržba, prevody),
	140,28 %  čistenie miestnych komunikácií (najmä materiálové náklady, 	doprava a ostatné práce a služby),
	- čerpanie pod 100 % (napríklad):
	50 %  ostatné finančné výdavky (náklady na športový deň, bezúročné pôžičky),
	72,67 %  klubové zariadenia,
	73,94 %  starostlivosť o starších občanov,
	74,04 %  prevádzka kúpaliska,
	76,92 %  tržnica.
	Prebytok hospodárenia mesta predstavuje 578 tis. Sk.
	Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31. decembru toho roka je 	nasledovný:   
	- základný bežný účet				577 751,92 Sk
	- fond rozvoja bývania				260 051,92 Sk
	- účet hospodárenia s lesmi		                71 515,33 Sk
	- sociálny fond				               75 549,53 Sk
	- fond rezerv a rozvoja				337 430,97 Sk
	- účet zvláštnych prostriedkov			    2 086,51 Sk
	Podľa správy audítora Ing. Vladimíra Andraščíka zastupiteľstva mesta zo dňa 	15. februára 2000 o overení účtovnej závierky MsÚ Lipany k 31.12.1999 	„...účtovná závierka  MsÚ Lipany vyjadruje správnu a spoľahlivo finančnú 	situáciu a stav majetku MsÚ k 31.12.1999 v súlade so všeobecne uznávanými 	účtovnými zásadami. 
	Preto overujem správu o rozpočtovom hospodárení mesta Lipany za rok 1999 	a navrhujem MsZ účtovnú závierku za rok 1999 schváliť“. 
Inventarizácia	Inventarizácia zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti v správe MsÚ zásob		k 31.12.1999 ukázala tieto výsledky:
	- stav v Sk						691 367,77 Sk
	- vyradené						    7 208,89 Sk
	- na odpredaj (prebytočný majetok)		471 074,23 Sk
	Podľa druhu zásob najväčšie zásoby vykazujú: knihy na predaj v knižnici, 	materiál po komunálnych službách, drobnej prevádzkarni alebo hotové 	výrobky drobnej  prevádzkarne (určené na odpredaj, prebytočné). Komisia pre 	správu majetku vykoná fyzickú likvidáciu vyradeného majetku a predloží návrh 	na spôsob naloženia s prebytočným majetkom. 
Poľskí hostia	Zo zasadaní Rady mesta Lipany zmienku si zaslúži napríklad 18. zo dňa 27. 
v rade mesta	októbra, ktorého sa zúčastnili zahraniční hostia: primátor – burmistrz pán 			Marián  Czop a jeho zástupca pán Eduard Bogaczyk zo spriateleného poľského 			mesta Piwniczna. Hlavným dôvodom stretnutia bolo oboznámenie sa so 				skúsenosťami z preberania kompetencií samospráv v Poľsku, ale aj ďalšie 			čiastkové problémy: poplatky za alkohol, problémy alkoholizmu, kultúry, 				polície, spolupráca poslancov a ďalšie. Dohodli sa aj podmienky ďalšej 				kultúrnej spolupráce: výmena kultúrnych podujatí a príprava dní Piwnicznej 			v Lipanoch. 
	Dokumentačnou prílohou kronikárskeho zápisu je miestny časopis Piwnicznej 	„Znad Popradu, písmo Samorzadu Lokalnego Pazdiernik 1999, Piwniczna 	Zdroj, rok 9, nr 10 (102)“. Vo fotoriporte k miestnej spomienke na 60. výročie 	napadnutia Poľska hitlerovským Nemeckom a Sovietskym zväzom na fotografii 	č. 2 v zamyslení stoja aj hostia z Lipian: primátor mesta Ing. Eduard Vokál 	s manželkou a JUDr. Jana Toporcerová, zástupkyňa primátora s manželom. 

	II. Štátna správa_____________________________________
Denný 		Užitočnou novinkou v pôsobnosti štátnej správy v Lipanoch (naďalej tu pôsobí stacionár	detašované pracovisko Okresného úradu v Sabinove, odboru sociálnych vecí) je 			špecializované zariadenie a to Zariadenie sociálnej starostlivosti – 				rehabilitačné stredisko v Lipanoch, bližšie známe pod názvom „denný 				stacionár. O prípravách na jeho zriadenie sme písali v kronike v roku 1997 – 			bližšie pozri heslo Denný stacionár, II. zv., str. 74.
	Zariadenie pôsobí od 1. januára toho roku. Kapacita pre dvanásť detí je plne 	využitá. Na jeho zriadení participovalo aj mesto Lipany, ktoré bezplatne 	poskytlo priestory bývalých detských jaslí na Ulici kapitána Nálepku na 	dlhodobé používanie.
	Do zariadenia sa prijímajú deti od 4 do 12 rokov vyžadujúce osobitne náročnú 	mimoriadnu starostlivosť a deti vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť, 	prevažne deti s Downovýn syndrómom. Ide o denný pobyt v čase od 6,30 do 	17,30 podľa vypracovaného harmonogramu s pestrou činnosťou pre deti. 	Vďaka vzácnemu pochopeniu vedenia Odevy Lipany zariadenie využíva aj 	podnikové rehabilitačné stredisko (masáže a perličkový kúpeľ pre deti). Deťom 	sa pravidelne venuje aj logopedička, učiteľka v dôchodku p. Ďaďovská, 	a duchovný otec farnosti Lipany ThLic. Kamil Jankech. Pravidelné sú tiež 	návštevy členov sociálnej komisie MsZ a občas medzi deti zavíta aj primátor 	mesta.
	Rodičia prispievajú len na stravu a príplatkom na zaopatrenie vo výške 9,50 	alebo 14,50 Sk za jeden deň v závislosti od stupňa postihnutia dieťaťa. 
	O deti sa stará sedem žien s požadovaným vzdelaním a potrebnými 	skúsenosťami z podobného zariadenia, ktoré pôsobilo v blízkych Krivanoch. 	Vedúcou zariadenia je Kvetoslava Kľocová.
Sociálna	Sociálnu starostlivosť o občanov mesta vykonávajú dva úrady: mestský úrad starostlivosť	(prostredníctvom príslušnej komisie) a okresný úrad presnejšie jeho 				detašované pracovisko.           
   	Zmenou v štátnej správe oproti predchádzajúcemu stavu je, že v súlade 	s novým zákonom o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. prešli niektoré štátne 	dávky (príspevok na pohreb, pri narodení dieťaťa, zaopatrovací príspevok 	manželke vojaka) zo sociálnej poisťovane na okresy. Postupne sa to bude týkať 	aj posudkovej činnosti pre zdravotne ťažko postihnutých občanov (príspevky 	na kompenzáciu zdravotného postihnutia).
	Z činnosti tohto úseku štátnej správy (pre mesto Lipany) uvedieme niekoľko 	údajov o sociálno-právnej ochrane detí a mládeže : osvojenie dvoch detí, 6 detí 	v starostlivosti iných občanov ako rodičov, 53 detí v ústavnej výchove, 8 	detských delikventov, 11 trestne stíhaných mladistvých a 6 maloletých a 5 	podmienečne odsúdených mladistvých.
	Novozvolená sociálna komisia MsZ spracovala 3 projekty pre vzdelávanie 	rómskych občanov: 
		Rozvoj detskej aktivity rómskych detí, 
		Motivačné kurzy pre Rómov,
		Skultúrnenie životného prostredia v rómskej osade.
	Realizácia prvého z projektov sa začne od januára 2000.
Bezpečnostná	K tejto časti kronikárskeho zápisu pridružíme ešte bezpečnostnú situáciu situácia		v meste zo zdrojov Obvodného oddelenia Policajného zboru v Lipanoch. 
	V roku 1999 bolo v Lipanoch zaznamenaných 70 podozrení z trestnej činnosti. 	Štatisticky bolo evidovaných 48 trestných činov, z toho 23 z úseku majetkovej 	kriminality s objasnenosťou 56,5 %, ďalej 13 trestných činov násilnej 	kriminality (objasnených 12), 6 trestných činov ostatnej kriminality 	(objasnenosť 3) a 6 trestných činov zostávajúcej kriminality.
	Zaznamenáme tu aj 170 priestupkov tohto druhu: verejný poriadok, občianske 	spolunažívanie, proti majetku, v doprave, alkoholizmus a toxikománia...
	V doprave bolo zaregistrovaných 30 malých a 6 veľkých dopravných nehôd. 	V štyroch prípadoch sa jednalo o podbehnutie, v jednom prípade, žiaľ , 	o usmrtenie a rovnako v jednom o ťažké ublíženie na zdraví. 
	K niektorým udalostiam z tejto časti zápisu sa ešte vrátime v kapitole 	Mimoriadne udalosti (v záverečnej časti), a to konkrétne k týmto: požiar 	v turistickej ubytovni Lipa, dopravná nehoda so smrteľným následkom, 	explózia v reštauračnom zariadení U bieleho koňa.

	III. Významné udalosti a návštevy________________________
	Kapitola bude bohatá na nevšedné udalosti celomestského i celoslovenského 	významu, ale aj na vzácne návštevy.
Čestné		Udalosťou číslo jeden – v Lipanoch historicky prvou – bolo udeľovanie občianstvo	Čestného občianstva mesta Lipany. Stalo sa tak 14. augusta v mestskej 				kinosále na slávnostnom zasadaní MsZ.
Čestní		Čestné občianstvo sa viaže s dostavbou charitného domu a štedrou podporou občania		švajčiarskej farnosti  Birmensdorf na tomto čine. Preto prvými čestnými 				občanmi nášho mesta sa stali: 
	páter Hubert Zimmermann, rímsko-katolícky kňaz farnosti Birmensdorf, in 	memoriam, za významný podiel na nadviazaní kontaktov jeho farnosti 	s farnosťou a mestom Lipany. Vďaka obetavým pokračovateľom po jeho 	tragickej smrti sa dielo pátra Huberta 15. augusta 1999 zavŕšilo. 
	Pani Jeanine Hostettler, skromná, veľmi štedrá darkyňa, výnimočne veľkým 	darom viac ako 10 miliónov Sk prispela k dokončeniu celého charitného domu, 	ktorého význam presahuje hranice samotného mesta Lipany.
	Listinu o čestnom občianstve (vyhotovenú výnimočným spôsobom na 	drevenom podklade a kovovej platni s dvojjazyčným textom) z rúk primátora 	mesta v zastúpení prevzali:
		dp. Marcel von Holzen, kaplán farnosti a
		p. Hans R. Schrieber, švagor darkyne ma základe jej osobitného 	poverenia (pre chorobu).
Listy darkyne	Na pozvanie k prevzatiu čestného občianstva a na jeho udelenie pani Jeanine 			reagovala úprimnými listami, z ktorých citujeme (aj keď sú dokumentačnou 			prílohou kronikárskeho zápisu): 
	„...S veľkou radosťou som uvítala Vaše pozvanie k posviacke charitného domu. 	Účasť na nej by bola mohla byť pre mňa spojená s radosťou a záľubou, ale môj 	terajší zdravotný stav mi nedovoľuje žiadnu cestu tohto druhu... Modlím sa 	k bohu o požehnanie na harmonickú prevádzku charitného domu...“ (21. júl 	1999).
	„...Čestné občianstvo posilní zväzky priateľstva medzi Vašou a mojou kultúrou, 	Vašou a mojou spoločnosťou a umožni upevniť a oceniť vzájomnú plodnosť 	našich existencií. ...Uisťujem Vás, veľavážený pán primátor, že listina 	o čestnom občianstve mesta Lipany zaujme čestné miesto v mojom dome a že 	mi bude stále spomienkou na Vás a Vaše mesto...“(26. júl 1999)
							Jeanine Hostettler
							Geissbergveg 6
	Zürich

Zástupcovia čestných občanov predniesli ďakovné príhovory.
Slávnostný	Slávnostné zasadanie MsZ malo aj spoločenskú časť. Prvá slávnostný koncert koncert		vďaky, sa odohrala bezprostredne po ňom v kinosále.
	V slávnostnom programe z diel svetových hudobných skladateľov sa ako 	interpreti vystriedali Lipanci, odchovanci lipianskej umeleckej školy, teraz 	študujúcich na umeleckých školách alebo členovia uznávaným hudobných 	telies. Všetci sú uvedení v programe (ako dokumentačnej prílohe), no jednu 	interpretku, generačne stojacu pred ostatnými, predsa len spomenieme aj 	v zápise. Je ňou p. Beáta Geriová, rodená Fabianová, členka Filharmonického 	zboru Slovenskej filharmónie. Záverečné číslo koncertu v jej podaní (soprán) - 	Pieseň o rodnej zemi z operety Hrnčiarsky bál od Gejzu Dusíka – vyvolalo 	nadšene ovácie. Švajčiarski hostia sa netajili tým, že taký silný umelecký 	zážitok v Lipanoch neočakávali.
	Druhou časťou bol slávnostný obed v horskom hoteli Holcija (Dubovické 	žliabky) za účastí slávnostných hostí. Okrem švajčiarskych hostí, poslancov 	MsZ, zástupcov viacerých firiem, to boli predstavitelia samosprávy 	spriateleného poľského mesta Piwniczna.
	Veľkým zážitkom pre hostí  z Birmensdorfu bola aj tretia časť – účasť na časti 	dvojdňového programu Hornotoryského folklórneho festivalu v blízkych 	Krivanoch.
	Dokumentačnými prílohami k tejto nevšednej udalosti okrem už spomínaných 	ďalej sú: návrh na udelenie čestného občianstva a uznesenie k nemu, 	slávnostný príhovor primátora mesta Ing. Eduarda Vokála, Aktuality lipianskej 	radnice s dátumom 10. augusta a pamätný list.
Konsekrácia	Mestskými udalosťami číslo dva, bezprostredne nadväzujúcimi na 
kaplnky		predchádzajúcu boli:  
v Charitnom	Konsekrácia kaplnky sv. Mikuláša z Flüe v charitnom dome a posviacka 
dome		charitného domu, spojené v jednu slávnosť vo sviatok Nanebovzatia Panny 			Márie 15. augusta v popoludňajších hodinách. 
Hostia:		Slávnosťou svojou návštevou poctili:
Mikuláš		p. Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR (svoj podpis v pamätnom liste
Dzurinda,	doplnil slovami : „S nezabudnuteľnou spomienkou“) a J.E. Mons. Alojz Tkáč, Mons. Alojz	arcibiskup – metropolita Košickej arcidiecézy, ktorý pri svätej omši vykonal Tkáč		duchovne povznášajúci obrad konsekrácie kaplnky a po svätej omši aj 				posviacku charitného domu.
	Hosťami slávnosti ďalej boli: poslanci NR SR, darcovia z farnosti Birmensdorf, 	predstaviteľ Arcidiecéznej charity v Košiciach, duchovní otcovia farností 	dekanátu a iných farností, predstavitelia štátnej správy a samosprávy miest 	a obcí, čestní hostia z Piwnicznej, ostatní hostia a účastníci.
Sv. Mikuláš	Kaplnka charitného domu je zasvätená švajčiarskemu národnému svätcovi sv. 
z Flüe		Mikulášovi z Flüe. Kto to bol? 
	Sv. Mikuláš z Flüe, veľký mystik neskorého stredoveku, ľudovo nazývaný brat 	Klaus, hlavný patrón Švajčiarska, sa narodil v roku 1417 vo Flüeli pri 	Sachselne. Bol sedliakom, radným a sudcom zároveň, najváženejším občanom 	kraja, manželom a otcom desiatich detí. Po 23 rokoch manželstva, po dohode 	s manželkou Dorotou, odišiel od rodiny, postavil si neďaleko  domova 	pustovňu a tam prežil necelé dve desaťročia ako pustovník. Pre dnešného 	človeka nepochopiteľné rozhodnutie prinášalo svoje ovocie. Zďaleka za ním 	prichádzali ľudia, aby mu predkladali svoje ťažkosti a súženia, bol aj poradcov 	veľkých a mocných vtedajšieho sveta, za čo si vyslúžil titul „otec vlasti“. Zomrel 	21. marca 1487 vo veku 70 rokov, jeho hrob je v Sachselne. V roku 1669 bol 	blahorečený a v roku 1974 ho pápež Pius XII. vyhlásil za svätého. 
	Každá lipianska domácnosť dostala od švajčiarskych priateľov dar – publikáciu 	o živote svätca od autora Dr. Jozefa Nárožného. 
	Kaplnka dostala dary vzácnejšie: relikviár, vsadený do oltárneho kameňa 	a svätcov meditačný obraz (kópiu), jeho „modlitebnú knižku“ s obrazmi 	k modlitbe Otčenáša. Meditačný obraz bol pre pustovníka Klausa akoby bibliou 	chudobných, ktorej jednotlivé výjavy  mu pomohli s láskou sa pohrúžiť do 	tajomstva vykúpenia. Ďalšími darmi v kaplnke sú bohoslužobné predmety 	(sestry karmelitánky z Prahy) a drevená plastika svätca, dielo Ladislava 	Repku z Rajca (farnosť Lipany, ktorá darovala aj ďalšie zariadenie).
	Ako jeden zo svojich „odkazov“ svätec zanechal aj vlastnú modlitbu, ktorá 	vyjadruje veľkú náboženskú hĺbku a odovzdanosť do Božej vôle:
			Môj Pán a môj Boh,
			vezmi mi všetko,
			čo mi bráni ísť k Tebe !
			Môj Pán a môj Boh,
			daj mi všetko,
			čo ma privedie k Tebe !
			Môj Pán a môj Boh,
			ó vezmi si ma  
			á navždy Tvojím učiň ma !
	Modlitba bol aj zhudobnená a vo švajčiarskych kostoloch sa spieva k sv. 	prijímaniu.
Pamätná	Ako pamiatka na spoločné dielo charitného domu bola osadená pamätná tabuľa		tabuľa s dvojjazyčným textom. Pri jej odhalení príhovor predniesol predseda 			vlády SR p. Mikuláš Dzurinda a ďalší čestní hostia. 
	Dokumentačnými prílohami tejto časti kronikárskeho zápisu sú: zamyslenie 	MUDr. Milana Gaľu, poslanca NR SR, pamätný list s podpismi účastníkov, 	pamätný list s poďakovaním primátora, publikácia Jozefa Nárožného Mikuláš 	z Flüe, švajčiarsky svätý a dva výstrižky z dennej tlače. 
	Osobitne cenou dokumentačnou prílohou je rozhovor, ktorý pri príležitosti 	kontrolnej návštevy v marci toho roka poskytol Ing. Albert Knecht, 	predstaviteľ „Lipany tímu“ z Birmensdorfu Aktualitám lipianskej radnice. 	Čitateľom približuje celý priebeh spolupráce a pomoci pri dostavbe charitného 	domu.
Duchovný	Charitný dom má aj svojho duchovného správcu. Z poverenia Arcibiskupského správca		úradu v Košiciach (pochopiteľne aj s jeho osobným súhlasom) sa ním stal vdp. 			Karol Hörmann, kanonik, kňaz Rožňavskej diecézy na odpočinku, pôvodom 			z Lučenca. Jeho posledným pastoračným pôsobiskom bola farnosť Závadka 			nad Hronom. V kaplnke je sv. omša denne a navyše aj v nedeľu večer. 
Voľby 		Teraz prejdeme na udalosti celoslovenského významu. Prvou z nich boli tiež prezidenta SR	historicky prvé priame voľby prezidenta SR (prvého prezidenta SR po roku 			1989 podľa dovtedajšej tradície volil slovenský parlament).
	Zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní, 	o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov z 18. marca 1999 	(jednoduchšie o voľbe prezidenta občanmi) prijala NR SR. Nasledujúceho dňa 	(19. marca) predseda NR SR Jozef Migaš vydal Rozhodnutie predsedu NR SR 	o vyhlásení voľby prezidenta SR a určil deň konania voľby na sobotu 15. mája 	1999. Príslušné orgány potom plnili svoje úlohy podľa časového 	harmonogramu úloh prípravy voľby prezidenta SR a časového harmonogramu 	volebných lehôt. 
	V Lipanoch v súlade s harmonogramom boli ustanovené štyri okrskové 	volebné komisie a zriadené štyri volebné okrsky. Sídla volebných okrskov boli 	v týchto objektoch: ZŠ Komenského 12, gymnázium, MŠ na Námestí sv. 	Martina a ZŠ Hviezdoslavova ulica. Okrskové komisie boli zložené zo 	zástupcov politických strán, hnutí, koalícií a zástupcov petičných výborov na 	podporu prezidentských kandidátov (vždy osem členov a zapisovateľ).
Kandidáti	Kandidátmi na funkciu prezidenta republiky boli:
		Demikát Juraj, právnik Košice;
		Kováč Michal, ekonóm Bratislava;
		Lazarčík Juraj, vysokoškolský učiteľ, Nitra;
		Mečiar Vladimír, právnik, Bratislava;
		Mjartan Ivan, politicky analytik, Bratislava;
		Schuster Rudolf, stavebný inžinier, Košice;
		Slota Ján, banský inžinier, Žilina;
		Švec Juraj, lekár, Bratislava;
		Vášaryová Magdaléna, sociologička, Bratislava;
		Zala Boris, vysokoškolský učiteľ, Bratislava.
	Ešte pred dňom voľby sa kandidatúry vzdal Michal Kováč.
Prvé kolo	Výsledky hlasovania v SR boli nasledovné: (uvedieme prvých päť kandidátov):
	1. Rudolf Schuster,			1 396 950 voličov		47,37 %
	2. Vladimír Mečiar,			1 097 956 voličov		37,23 %
	3. Magda Vášaryová,		   194 635 voličov		  6,60 %
	4. Ivan Mjartan,			   105 903 voličov		  3,59 %
	5. Ján Slota,				     73 836 voličov		  2,50 %
	V Prešovskom kraji zmena bola iba v poradí na prvých dvoch miestach (V. 	Mečiar 44.35 %, R. Schuster 43,60 %).	
	V Sabinovskom okrese poradie bolo obdobné ako na Slovensku.
	V Lipanoch prvé kolo voľby dopadlo v prospech týchto kandidátov:
	1. Rudolf Schuster,				1 431 voličov		49,90 %
	2. Vladimír Mečiar,				1 122 voličov		39,12 %
	Ostatní kandidáti získali od 3,52 % (M. Vášaryová) do 0,07 % (J. Demikát).
Druhé kolo	Z výsledkov prvého kola vyplynulo, že žiaden z kandidátov nezískal ústavnú 			(trojpätinovú) väčšinu, preto sa 29. mája konalo 2. kolo: Tu rozhodla prostá 			väčšina hlasov pre jedného z dvoch kandidátov: Rudolfa Schustera  				a Vladimíra Mečiara.
	Výsledky 2. kola v SR boli nasledovné: 
	1. Rudolf Schuster			1 727 481 hlasov		57,18 %
	2. Vladimír Mečiar			1 293 642 hlasov		42,82 %
	V Prešovskom kraji:
	1. Rudolf Schuster			   236 312 hlasov		57,08 %
	2. Vladimír Mečiar			   117 652 hlasov		42,91 %
	V Sabinovskom okrese:
	1. Rudolf Schuster			      13 834 hlasov		50,70 %
	2. Vladimír Mečiar			      13 447 hlasov		49,29 %
	V Lipanoch:
	1. Rudolf Schuster			        1 630 hlasov		54,32 %
	2. Vladimír Mečiar			        1 371 hlasov		45,68 %
Rudolf		Prezidentom SR zvoleným priamo občanmi sa teda stal Ing. Rudolf Schuster, Schuster - 	CSc. Všetky média uverejnili životopis nového prezidenta republiky. My z neho prezident SR	uvedieme aspoň tieto údaje: 
	Narodil sa 4. januára 1934 v Košiciach. Je absolventom odboru inžinierskeho 	staviteľstva a ašpirantom  v odbore ekológia. 
	Po pôsobení v odborných ustanovizniach bol podpredsedom Národného 	výboru mesta Košíc, primátorom Košíc, predsedom východoslovenského KNV, 	predsedom SNR, veľvyslancom ČSFR v Kanade, pracovníkom Ministerstva 	zahraničných vecí SR, opätovne primátorom Košíc. 
	Pred minulými parlamentnými voľbami vstúpil do politiky ako jeden zo 	zakladateľov a predseda Strany občianskeho porozumenia (SOP).
	Je autorom rozhlasových hier, literárno-dramatických pásiem, televíznych 	inscenácií, scenárom k dokumentárnym filmom a jedenástich kníh.
	Je ženatý, má dve deti.
	Úradu prezidenta sa oficiálne ujal 15. júna po zložení sľubu do rúk prezidenta 	Ústavného súdu SR Milana Čiča na slávnostnej schôdzi parlamentu, a to po 	470 dňoch ústavného provizória, keď po odchode Michala Kováča (vypršaním 	päťročného obdobia v marci 1998) prezident nebol zvolený.
	V inauguračnom prejave za priority svojho pôsobenia vo funkcii hlavy štátu 	označil zmierenie a zjednotenie Slovenska. Chce byť prezidentom všetkých 	občanov.
Prvý 		Udalosťou celoslovenského významu bol aj februárový let prvého slovenského slovenský	kozmonauta kozmickou loďou Sojuz TM – 29 z kozmodromu Bajkonur kozmonaut	v kazašskej stepi. Kozmická loď smerovala k orbitálnej stanici Mir. Posádka 			kozmickej lode bol medzinárodná: rusko – francúzsko – slovenská. Zástupcom 			Slovenska v posádke bol Ing. Ivan Bella, rodák z Brezna (1946), profesionálny 			príslušník Armády SR, letovod – programátor, pilot vojenskej stíhačky, 				príslušník letky v Malackách (zaujímavosťou je, že veliteľom letky bol jeho 			náhradník Michal Fulier). Bezprostrednú, ale dlhú náročnú prípravu na let 			kozmonaut absolvoval vo Hviezdnom mestečku V Ruskej federácii.  Dňom letu 			bola sobota 20. februára 1999 ráno.

			IV. Činnosť podnikov__________________________________
Firmy a		Ani tohtoročný kronikársky zápis v tejto kapitole nie je veľmi povzbudivý. 
Mestská rada	Svedčia o tom aj skeptické informácie zástupcov podnikov na dvoch 				stretnutiach s členmi rady mesta v januári a v novembri. Ako príklady 				uvádzame:
	Odeva, s.r.o. : aj napriek prepadu na domácom trhu, ktorý tvorí len veľmi malú 	časť produkcie (firma je zameraná na zahraničné trhy), stav firmy je stabilný, 	v zamestnanosti má trvalý nedostatok pracovných síl (20 – 30 pracovníkov), 	firma vytvára pracovné príležitosti v iných lokalitách (300 pracovníkov).
	Agrospol, s.r.o.: pokles zamestnanosti (na začiatku roka 106 zamestnancov), 	malý zisk za uplynulý rok, nerovnováha vo výrobe: vysoké vstupy, ale ceny 	produktov zostávajú na rovnakej úrovni, veľmi zložitá situácia, ktorá sa 	nezlepší ani v najbližšej budúcnosti.
	Medicprodukt, k.s.: minuloročná povodeň narušila chod firmy, no aj napriek 	tomu realizuje ďalší investičný zámer, má 40 pracovníkov.
	Železnice SR: pokles osobnej dopravy, predpokladá sa ďalšia automatizácia 	prepravy a z nej vyplývajúce prepúšťanie pracovníkov.
Strojárne, a.s.	Do tejto skepsy ďalej vnesieme aspoň trochu nádeje. Tou nádejou pre Lipany 			by mohla byť novovznikajúca firma Strojárne, a.s. Vzniká v priestoroch 				bývalého podniku ZVL, ktorý vyrábal kuželíky pre ZVL Prešov. Povodeň 				zastavila pôvodný pokus o obmedzenú výrobu kuželíkov. 
	Po intenzívnom hľadaní sa podarilo nájsť strategického partnera, ktorý by bol 	ochotný investovať do obnovy výroby, a to APIS, a.s. Turčianske Teplice. Táto 	spoločnosť je prostredníctvom svojich výrobkov (strojárskych) známa takmer 	na celom svete, jej obchodných partnerov možno nájsť na všetkých 	kontinentoch. 
	V akciovej spoločnosti Strojárne Lipany sa budú vyrábať špecializované axiálne 	piestové hydromotory pre pojazd rôznych vozidiel. Tieto hydrokolesá budú aj 	súčasťou traktorov, ktoré by sa mali v Lipanoch vyrábať. Výroba sa bude 	rozbiehať postupne. Cieľový počet zamestnancov by mal byť 150.
	Výrobky pod menom firmy APIS sa budú vyvážať do celého sveta, čo na jednej 	strane zviditeľní Lipany a na druhej strane do určitej miery zníži sociálne 	napätie a nezamestnanosť v meste a okolí. Výkonným riaditeľom 	novovznikajúcej firmy je Ing. Milan Nemšák.
Jednota, s.d.	Družstevná obchodná organizácia Jednota, s. d. Prešov v porovnaní 				s predchádzajúcimi rokmi svoju činnosť v Lipanoch značne obmedzila. V tomto 			roku prevádzkovala iba dve predajne potravín MIX (v obchodnom dome 				a oproti kostolu). Väčšinu svojich pôvodných prevádzok prenajíma (hotel Lipa, 			reštaurácia Biely kôň, stavebniny, potraviny a hostinec na Petrovenci, mäso 			a mäsové výrobky, poschodie obchodného domu a iné) s rozdielnou úrovňou 			a kvalitou služieb. Značne zredukovala aj svoju členskú základňu, ktorá bola 			najväčšou v bývalom okrese Prešov.
	Z investičných akcií Jednoty v tomto roku môžeme spomenúť iba rozšírenie 	parkoviska, jeho prepojenie s jestvujúcim a úpravu chodníkov pri bývalom 	obchodnom dome a hoteli Lipa a z obchodnej činnosti najmä celoslovenské 	súťažno-propagačné akcie či modernizáciu predajní.
Technické	Na VI. zasadaní MsZ poslanci schválili rozšírenie predmetu podnikania 
služby		Technických služieb, s.r.o. Lipany o tieto činnosti: predaj jedov a žieravín 			v maloobchode, kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi, 				oprava motorových vozidiel, vodoinštalačné a kúrenárske práce, murárske 			práce, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov 				a 020 000 lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby.
	Ako nové firmy, ktoré v Lipanoch pôsobia od roku 1994, predstavíme dve:
	1. ALUMINIUM systém
	2. PRINTEX
	Prvá z nich má výrobný charakter, druhá reklamno-výtvarnícky a výstavnícky.
Aluminium	Firma ALUMINIUM systém vznikla v roku 1994 ako fyzická osoba 
systém		(živnostník), po roku pokračovala ako združenie a v roku 1997 sa 					osamostatnila ako JUDr. Elsner Jozef, ALUMINIUM systém, Sabinovská 65 			Lipany, po zakúpení, rekonštrukcii objektov a zakúpení technológie. Firma 			sídli v objekte bývalého letného sídla z roku 1890, neskôr (1954) 					poľnohospodárskeho učilišťa a od roku 1970 výrobe slaných tyčiniek 				a zmrzlinových kornútikov.
	Od svojho vzniku sa zaoberá výrobou hliníkových (neskôr aj plastových) okien, 	dverí, stien a fasád a kompletnou montážou. Presnejšie ide o hliníkové 	konštrukcie v systému HUECK a YAMAL a plastové konštrukcie v systéme 	ROPLASTO. Obchodné aktivity firma orientuje na domáci, ale aj zahraničný 	trh.
	Z prvých ukončených akcií firmy spomenieme najmä: združenú prevádzku 	Východoslovenských elektrárni Prešov, Devín banku Prešov, stenu nového 	rímskokatolíckeho kostola v Kamenici, letovisko Anapa v Ruskej federácii 	a z našich: Vojenská letecká nemocnica Košice, Autosalón Škoda Volkswagen 	Bratislava, Liečebný dom Ozón Bardejovské Kúpele a najnovšie opláštenie 	novej Detskej nemocnice Prešov.    
	Rozsiahlu rekonštrukciu firma vykonala najmä na objekte č. 2: rozšírenie 	dielne z pôvodných 22,5 x 7 m na 22,5 x 15 m, rozšírenie pôvodných pivničných 	priestorov, kde sa ráta so zriadením reštauračného zariadenia klubového 	charakteru.
	Ďalšími zámermi firmy okrem výroby je rekonštrukcia krovu objektu č. 1 na 	podkrovie s dvoma služobnými bytmi, vybudovanie podzemných garáži 	a zámočníckej dielne. 
	Ročný obrat firmy v roku 1999 dosiahol 19 miliónov 398 tisíc Sk. Ku koncu 	roka zamestnanosť predstavovala cca 40 pracovníkov.
	Riadiaci menežment pracuje v tomto zložení: JUDr. Jozef Elsner, riaditeľ, 	Marta Miková, ekonómka, Ing. Jozef Dzivý- Balucha, výrobno-technický 	riaditeľ. 
	Zo sídla firmy by postupne mal vzniknúť estetický areál. Potešujúce tiež je, že 	firma nie je úverovo zaťažená a má vyrovnané všetky záväzky voči štátu, 	fondom a poisťovniam.
Printex		Iný charakter má firma PRINTEX, s.r.o., ktorej predstaviteľom je Miroslav 			Bucher. Sídli na Ulici kpt. Nálepku č. 9 v objekte tribúny Futbalového klubu 			Odeva Dukla Lipany.
	Z prospektu firmy, ktorý je dokumentačnou prílohou kroniky, sa dozvedáme 	o jej činnosti: potlač textilu, samolepiek, predmetov, výseky. Osobitnými 	činnosťami sú: reklama (firemné tabule, pútače, letáčiky) a výstavníctvo 	(výstavné stánky, predajné kóje v systéme DIAGONAL, vrátane 	elektroinštalácie, vodoinštalácie, výstavného nábytku a aranžovania). 
	Výsledky tejto činnosti môžeme stretnúť po celom meste a v širokom okolí. 	Zákazníkmi Printex-u sú firmy z Lipian a okolia: Odeva Lipany, RTS Sabinov, 	ale aj z Prešova, Košíc, Starej Ľubovne, Kežmarku, dokonca aj zo zahraničia 	(Spolková republika Nemecko).
	Firma vznikla v roku 1994. Kronikár ju môže pochváliť za grafickú úpravu 	titulnej strany II. zväzku kroniky a obalu dokumentačných príloh. 
Miroslav 	Majiteľa firmy Miroslava Buchera, ktorý sa v Lipanoch usadil v roku 1991, Bucher		predstavíme aj inak – ako výtvarného umelca. 
	Je absolventom Umelecko-priemyselnej školy v Brne v odbore maľba 	v architektúre a scénografii. Od roku 1975 ťažisko jeho umeleckej formy – 	tvorby spočíva najmä v keramike. V roku 1982 mal prvú autorskú výstavu 	voľnej a úžitkovej keramiky v Košiciach. Neskôr sa ťažiskom jeho tvorby stala 	maľba, najmä krajinomaľba. V roku 1993 vystavoval aj v Lipanoch (jeden 	obraz z výstavy zdobí aj pracovňu primátora mesta). Zúčastňuje sa tvorivých 	plenérov na Slovensku aj v zahraničí. V čase koncipovania tohto kronikárskeho 	zápisu bol k dispozícií katalóg 5. Medzinárodného plenéru, ktorý sa konal 	v neďalekom horskom hoteli Holcija (Dubovické Žliabky). Medzi maľbami 	autorov zo Slovenska, Ukrajiny a Poľska je aj olejomaľba Miroslava Buchera J	eseň pod Holcijou (40 x 60 cm).
	V súčasnosti tvorí aj v oblasti reklamnej grafiky, avšak maľba je stále viac 	dominantnou v jeho tvorbe. Tvorí však aj v plastike (drevo). Pripravuje sa na 	rozsiahlejšiu výstavu v Košiciach.

	V. Výstavba a zmeny charakteru mesta_____________________
Stavebné akcie	Stavebné akcie aj v roku 1999 koordinovala komisia pre výstavbu a životné 			prostredie. Sústredila sa predovšetkým na tieto:
	a/ projektová a pred projektová príprava územia na výstavbu rodinných 	domov v lokalite Pod hájom a výstavbu inžinierskych sieti (12 rodinných 	domov),
	b/ podobne aj v lokalite Rovinky, kde na ploche cca 350 m² bude možné 	postaviť 18 radových domov,
	c/ projektová príprava a výstavba malometrážneho bytového domu v lokalite 	Štúrova ulica (2 bytové domy s celkovou kapacitou 70 bytov),
	d/ vytvorenie podmienok pre výstavbu bytových domov na Jarkovej 	a Hviezdoslavovej ulici (pokračuje rekonštrukcia bytov po rómskych občanoch, 	ale na bytový dom na Hviezdoslavovej ulici aj napriek prepracovaniu projektu 	sa nenašiel potrebný počet záujemcov o výstavbu bytu),
	e/ rekonštrukcia centra mesta a centrálnej zelene (pred bytovými domami č. 	67, 69, 71, pred lekárňou a pred bytovými domami č. 57, 59, 61 na ľavej strane 	námestia),
	f/ rekonštrukcia a opravy miestnych komunikácií (Odbojárska ulica, 	Sabinovská ulica, Námestie sv. Martina od horného parku smerom na Starú 	Ľubovňu),
	g/ ukončenie výstavby mestského trhoviska (6 polí zastrešenia a 2 nové 	predajné stánky),
	h/ ukončenie výstavby charitného domu (zmienime sa o tom v osobitnom 	odstavci),
	i/ príprava plánov a projektov na zazelenenie mesta ku Dňu Zeme 2000 (svah 	pri starom cintoríne, bočné fasády bytových domov na Námestí sv. Martina, 	svahu v bývalom „Hliníku“ a ďalších plôch),
	j/ stavebná príprava rekonštrukcie športových zariadení.
Charitný dom	Najväčšou stavbou v tomto roku bola stavba charitného domu. Ak sme jeho 			slávnostné ukončenie a odovzdanie do prevádzky opísali na inom mieste, tu 			spomenieme niektoré technické a finančné údaje.
	Od apríla minulého roku, keď bola odovzdaná jeho prvá časť, stavebná firma 	Repres pokračovala v stavebných prácach, firma Schindler dodala výťah. 	Stavba bola dokončená a odovzdaná do prevádzky v júli. Okrem vlastnej časti 	v tom čase boli vydláždené spevnené plochy, chodníky a obnovený živičný 	povrch Hviezdoslavovej ulice po charitný dom a novovytvoreného parkoviska. 
	Etapovými termínmi boli:
	- júl 1998: „kontrolná“ návšteva zástupcov farnosti Birmensdorf,
	- október 1998 až jún 1999: výstavba druhej etapy,
	- jún 1998: ukončenie a kolaudácia,
	- júl 1999: práce na spevnených plochách nádvoria a úpravy okolia,
	- 15. august 1999: slávnostná posviacka, vrátane konsekrácie kaplnky sv. 	Mikuláša z Flüe, ako o tom píšeme v kapitole Významné udalosti a návštevy 	(pozri stranu 140 až 144).
	Preinvestované finančné prostriedky (1989 – 1990):
	súkromné osoby						160 tis. Sk
	podnikatelia							  70 tis. Sk
	príspevok farských úradov					150 tis. Sk
	príspevok obecných úradov				  60 tis. Sk
	Krajský úrad Prešov					200 tis. Sk
	Charita Košice						380 tis. Sk
	Konto nádeje						         1 000 tis. Sk
	dar zo Švajčiarka					        12 710 tis. Sk
	mesto Lipany					         7 350 tis. Sk
	Navyše Arcidiecézna charita Košice okrem uvedeného príspevku zabezpečila 	kompletné zariadenie nábytkom a príslušenstvom a farnosť Lipany vybavenie 	Kaplnky sv. Mikuláša z Flüe (predpokladaná hodnota viac ako 400 tis. Sk).
	Dobré dielo sa podarilo a ocenenia podľa príslušného štatútu boli odovzdané 	správnym ľuďom v zmysle Matúšovho „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 	najmenších bratov, mne ste to urobili. Radujte sa a jasajte, lebo máte veľkú 	odmenu v nebi!“ (Mt 25, 35 – 40).
	Dňa 14. augusta v popoludňajších hodinách sa v charitnom dome, známom už 	ako Dom pokojnej staroby, konal „deň otvorených dverí“ kedy boli záujemcom 	prístupné všetky priestory a s informáciami pripravení všetci zamestnanci na 	čele so správcom domova Mikulášom Lazoríkom (vo funkcii pôsobil do konca 	roka 1999). 	 	
Bývanie		Mesto Lipany venuje potrebnú pozornosť aj bývaniu. Svedectvom toho je aj 			skutočnosť, že takmer každé zasadanie MsZ sa zaoberalo prenájmom, 				predajom bytov či pozemkov. V tomto roku okrem predprojektovej 				a projektovej príprave lokalít (píšeme o nich v predchádzajúcich odstavcoch 			zápisu) schválilo aj také dokumenty:
	- podmienky vyhlásenia súťaže na vypracovanie štúdie na výstavbu bytov (III. 	MsZ 30. marca),
	- zmluva o budúcej zmluve na predaj pozemkov určeného na bytovú výstavbu 	medzi mestom Lipany a Pozemným staviteľstvom, a.s. Prešov (V. MsZ 29. 	júna), 
	- zásady majetkového vyrovnania pozemkov určených na výstavbu bytov 	v lokalitách Pod hájom a Rovinky (V. MsZ 29. júna).
	Využíva tiež príležitosti ponúkať nebytové priestory k rekonštrukcii na 	bývanie. Príkladom toho môže byť objekt materskej školy zaniknutého 	podniku ZVL v centre mesta, ktorý istý čas využívala jedna firma. Zdravotnícka 	spoločnosť SANTE, s.r.o. Prešov od pôvodného zámeru kúpiť objekt odstúpila, 	preto mesto rozhodlo o jeho využití na byty (6 bytov o výmere 40 až 70 m² po 	potrebnej rekonštrukcii), lebo v tom čase nemalo finančné možnosti investične 	sa podieľať na prestavbe budovy na iný účel. Pri predajnej cene za celý objekt 	vo výške 1 100 tis. Sk bola stanovená orientačná cena za nebytový priestor od 	130 do 230 tis. Sk podľa výmery a polohy plánovaných bytov (podľa možného 	dispozičného riešenia v pripravenej štúdii). Dobrý zámer mesta sa do konca 	roka nepodarilo uskutočniť, pretože potencionálni záujemcovia sa prihlásili, 	ale aj odstupovali (podľa zápisníc z VIII. a IX. zasadania MsZ).
Zeleninové	Mesto riešilo aj zriadenie zeleninového trhoviska, a to z toho dôvodu, že po trhovisko	predchádzajúcom zrušení predaja zeleniny a ovocia na parkovisku oproti MsÚ 			sa vyskytli rozporuplné názory. Podľa názoru podnikateľov – predajcov 				zeleniny a ovocia priestor na parkovisku je veľmi lukratívny. Aj preto primátor 			mesta predložil MsZ tento návrh: za veľmi výhodných podmienok pre mesto je 			predsa možné v tejto lokalite zriadiť zeleninový trh na malej ploche. 				Podmienky prenájmu plochy nového trhoviska môže byť minimálne ako na 			trhovisku, t.j. do 30 tisíc Sk za predajné miesto, teda do 100 tisíc Sk ročne za 			celé trhovisko. Vyčlenená plocha môže byť architektonicky dotvorená, no 				trhovisko bude zriadené len za predpokladu potrebného záujmu o predajné 			miesta. MsZ návrh primátora prijalo a poverilo komisiu pre správu majetku vo 			veci ďalej pokračovať. Návrh predpokladá umiestnenie štyroch predajných 			stánkov v pravej zadnej časti parkoviska. 
Mestské lesy	Túto kapitolu zápisov uzavrieme hospodárskou činnosťou v mestských lesoch.
	Mestské lesy Lipany ako samostatný subjekt začali hospodársku činnosť v roku 	1996. Od toho istého roku platí aj nový Lesný hospodársky plán (ďalej LHP) 	pre roky 1996 – 2005.
	Lesný hospodársky celok Lipany predstavuje 168 ha v katastrálnom území 	Kamenica a 276 ha v katastrálnom území Lipany a zásobu dreva spolu 	88 802m³.
	Hospodárska činnosť pozostáva z dvoch častí: 
	- ťažobná (v roku 1999 spolu 870 m³), 
	- pestovateľská (v roku 1999 spolu 81,09 ha), pričom túto činnosť vykonávali 	pracovníci v rámci verejnoprospešných prác a v dôchodkovom veku (5 až 15 	pracovníkov).
	Činnosť mestských lesov poskytnutím finančných prostriedkov podporil Štátny 	fond zveľaďovania lesa (140 tis. Sk na pestovateľské práce v roku 1999).
	Celú hospodársku činnosť zabezpečuje Ľubomír Tejbus, funkciu odborného 	lesného hospodárstva vykonáva Ing. Michal Rusiňák. 
	
	VI. Školstvo________________________________________
	V centre pozornosti samosprávy mesta je aj školstvo, pričom ju najviac 	zamestnáva, ale aj trápi, rozostavaná ZŠ na Hviezdoslavovej ulici. Aj preto sa 	mestská rada dvakrát stretla s pracovníkmi rezortu z mesta i okresu. 	V septembri spoločne riešili hroziacu smennosť vyučovania a nespokojnosť 	rodičov s dochádzkou detí prvého stupňa do vzdialenej ZŠ na Hviezdoslavovej 	ulici. Riešenie sa našlo: po urýchlenej rekonštrukcii bývalej administratívnej 	budovy Štátneho majetku sa vytvorili ďalšie učebne a účelové priestory pre 1. 	stupeň a priestory pre centrum voľného času. Ďalšie riešenia však treba hľadať 	v rozostavanej škole, a to veľmi naliehavo. Prvého stretnutia sa za okresný 	úrad zúčastnil zástupca prednostu Ing. Škop a za odbor školstva a kultúry p. 	Jurtinusová.
	Druhé stretnutie, ktoré možno nazvať výjazdovým zasadaním rady mesta, sa 	uskutočnilo 16. decembra. Mestská rada sa po svojom riadnom zasadaní 	premiestnila do budovy novej školy na Hviezdoslavovej ulici, kde pokračovalo 	neformálne stretnutie poslancov a riaditeľov škôl na tému dostavby novej 	školy.
Osobitná škola	Ďalší zápis je optimistickejší. Už v minulom roku avizované vytvorenie 				osobitnej školy, je skutočnosťou: 2. septembra bola slávnostne otvorená 				Osobitná škola v Lipanoch (na Tehelnej ulici). Hosťami slávnosti boli: PaedDr. 			Dezider Babica, metodik pre špeciálne školstvo Krajského úradu v Prešove 			a primátor mesta Ing. Eduard Vokál. 
	Škola bola zriadená dňom 1. júla 1999 Krajským úradom v Prešove. Vznikla 	odčlenením elokovaných tried pre mentálne postihnutých žiakov od ZŠ 	Komenského 14 a sídli v doterajšej budove Centra voľného času v Lipanoch, 	známej ako „drevenica“. Škola je právnym subjektom.
	Má 10 tried, z roho 9 je v budove školy a jedna už v spomínanom dennom 	stacionári, a 96 žiakov vo veku od 6 do 16 rokov, z čoho 93 % tvoria rómski 	žiaci. 
	Pedagogický zbor tvorí 12 pedagógov, ďalej sú tam dvaja nepedagogickí 	pracovníci a prácu na ekonomickom úseku zabezpečujú pracovníčky gymnázia. 	Riaditeľkou školy po výberovom konaní je Mgr. Viera Imrichová, ktorá si 	pochvaľuje spoluprácu s MsÚ, najmä v zabezpečovaní školských potrieb pre 	rómskych občanov. 
Zmeny vo 	K zmenám vo vedení došlo k 1. septembru na ďalších dvoch školách v meste: vedení škôl	novou riaditeľkou ZŠ Komenského 12 je Mgr. Anna Špyrková, učiteľka 				susednej ZŠ Komenského 14 a novou riaditeľkou gymnázia PhDr. Viera Urdová 			z „domáceho“ pedagogického zboru. 
Úspechy škôl	Z potešiteľných výsledkov práce niektorých škôl uvádzame: 
	na prvom ročníku Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade mala svojho 	vo vekovej kategórii od 10 do 15 rokov aj lipianska ZUŠ. Umelecký výkon 	Lukáša Knuta, žiada 6. ročníka, bol ocenený ďakovným listom za presvedčivé 	zvládnutie povinných skladieb.
	Žiačka tejto školy Soňa Gergelčíková z 3. ročníka sa zasa zúčastnila detskej 	klavírnej súťaže J. N. Hummela s medzinárodnou účasťou. Účasť na súťaži 	bola pre žiačku výbornou motiváciou do ďalšej práce.
	Spevácky zbor školy, ktorý vedie p. Gabriela Pinterová, obsadil druhé miesto 	na regionálnej prehliadke speváckych zborov v Prešove. Porota mu tiež udelila 	cenu za interpretáciu ľudovej piesne (Tou našou dedinôčkou, Vodička bílá 	čistučká).
	ZUŠ bola iniciátorom a organizátorom milého stretnutia milovníkov vážnej 	hudby – komorného koncertu z diel Vivaldiho, Händla, Dvořáka a iných 	skladateľov v podaní Aleny Vojtekovej, učiteľky ZUŠ, na priečnej flaute. 	Sprevádzal ju komorný orchester Konzervatória v Košiciach. Koncert sa konal 	v netradičnom prostredí – v hoteli Holcija (Dubovické Žliabky).
	ZŠ Komenského 12 pripravila divadelné predstavenie rozprávkovej hry 	Princezná sedmokráska. Detskí herci, žiaci 7. a 8. ročníka pod vedením 	učiteliek školy PhDr. Evy Bujňákovej a Mgr. Eleny Dudovej podali presvedčivé 	výkony v postavách šaša, princeznej, vládkyne ríše tieňov, dvornej dámy, 	pustovníka, či dedinského človeka. 

	VII. Kultúra________________________________________
Mestská		Výsledky miestnej kultúry sú v tomto roku pestré, bohaté a užitočné. V každej kultúra		z jej oblastí zapálení ľudia, organizovaní v kluboch, súboroch či skupinách 			priniesli do kultúrneho diania v meste svoj konkrétny podiel. Dokumentujeme 			to na jednotlivých oblastiach miestnej kultúry.
	Záujmovo umelecká práca:
Tanečný klub	Na prvom mieste spomenieme klub spoločenského tanca (KST) Tilia  
Tilia		(latinského lipa), ktorý v Lipanoch pôsobí tretí rok pod vedením trénerky p. 			Karlíkovej. Potešiteľne je, že už žne prvé malé i veľké úspechy. Toho roku bol aj 			organizátorom prvého ročníka súťaže v spoločenských tancoch Lipiansky 				pohár v troch kategóriách. Zástupcovia lipianskeho klubu obstáli čestne:
	v 2. kategórii: 	2. miesto: Jana Bujňáková, Stanislav Polomský,
		 		3. miesto: Antónia Ľachová, Jakub Ceperko,
		 		4. miesto: Jana Toporcerová, Jozef Gira,
 		 		6. miesto: Soňa Belišová, Miroslav Ištoňa.
Slniečko		Detský divadelný súbor Slniečko (28 detí pod vedením p. Chovancovej) sa 			predstavil divadelnou hrou Pif paf alebo nejde to a ukrajinským deťom, ktoré 			trávili prázdniny v Lipanoch, predviedol zasa rozprávkovú hru Popolvár.
Javor		Ľudová hudba Javor vznikla pre potreby hudobného doprovodu folklórneho 			súboru pri ZŠ Komenského 14, s ktorým občanom mesta spolu potešili 				Nedeľným podvečerom pri ľudovej hudbe koncom augusta.   
Bojové umenia	Klub priateľov bojových umení NINJA – JUSTU sa predstavil v programoch 			športových dní, Vyzývacieho dňa alebo rôznych koncertov.
	Spomínané kluby a súbory usporiadali v tomto roku spolu 40 podujatí pre 	takmer osem a pol tisíca návštevníkov. 
Programy,	Pestrá bola aj kultúrno-spoločenská práca s hudobnými, tanečnými, predstavenia	dramatickými i oddychovými programami, ale aj s programami pre deti, 				mládež a dôchodcov:
	celovečerné: novoročný koncert Bomba, Mloci, Čo na srdci, to na jazyku, 	Silvester 1999, Pieseň ako dar;
	divadelné: Trasovisko, Golgota, O červenej čiapočke, Dobrodružstvo Aničky 	kačičky;
	pre mládež: výchovný koncert tanečného orchestra TOPL, folklórny súbor 	Jablonečka, koncert skupiny IMT Smile;
	pre deti: prázdninové diskotékové stredy, detská zábavná a silvestrovská show, 	prehliadka tanečných súborov a stretnutie detí s Mikulášom (v spolupráci 	s centrom voľného času);
	výstav : veľkonočné kraslice, ručné práce (Únia žien), poľovnícke trofeje (Zväz 	poľovníkov), autorská výstava obrazov Vincenta Karaffu.
	Vyvrcholením podujatí tohto druhu boli Dni Lipian v Piwnicznej (spriatelené 	poľské prihraničné mesto), kde účinkovali najmä deti a mládež. Spolu 83 	podujatí videlo viac ako 15 tisíc divákov.  
	V spolupráci s klubom dôchodcov programy ako napríklad fašiangové 	posedenie, celodenný výlet do Kežmarku a Bešeňovej, posedenie pri 	vianočnom stromčeku či v mesiaci úcty k starším navštívilo 790 dôchodcov.
Kurzy		Mimoškolská výchova a vzdelávanie priniesla tiež konkrétne ponuky: 				prednášky z dopravnej výchovy, o účinkoch prírodnej medicíny, bezpečnosti 			práce, kurz prvej pomoci, viazania adventných vencov a vianočných ikebán, 			reklamno-predajné akcie pre 2000 záujemcov. Neúspešne boli ponuky 				jazykových kurzov, kurzov šitia, strihov a starých lipianskych jedál.
Kurzy – filmy	V práci s filmom zaznamenávame 151 predstavení s návštevnosťou 6 053 				divákov a tržbami 233 580 Sk. Okrem večerných predstavení 1 558 najmenších 			divákov zhliadlo 15 filmových rozprávkových predstavení.
Golgota		O jednom zo spomínaných programov, najmä pre jeho duchovnú hodnotu sa 			zmienime osobitne, a to o „tanečnom divadle“, predstavení Golgota. Lipianske 			publikum ho malo možnosť vidieť v období predveľkonočného pôstu.
	Toto netradičné divadlo predviedli mladí tanečníci Gymnázia sv. rodiny 	v Bratislave. Pokúsili sa ukázať, že viera a utrpenie nie je prežitkom doby, ale 	pôsobí v ľuďoch. Každý kto mal možnosť vidieť toto predstavenie si iste 	uvedomil a pochopil, že cesta cez Kalváriu je najspoľahlivejšia cesta do neba.
	Z predstavenia vyžaroval nový pohľad na utrpenie a smrť Krista, ale aj na ich 	zmysel, ktorý tkvie v Jeho zmŕtvychvstaní. 
	Režisér, choreograf a predstaviteľ hlavnej postavy v jednej osobe Pavol Danko, 	toto predstavenie uviedol slovami: „Pre mnohých ľudí je kresťanstvo to isté 	ako obliecť si na chvíľu dobový kostým. Pre iných to znamená obliecť si Krista“.
Knižnica	Mestská knižnica zaznamenala v tomto roku tieto výsledky:
	- počet výpožičiek					45 067
  	z toho výpožičiek kníh				39 834
	- počet čitateľov					   1 051
	- návštevnosť						21 292
	- ostatné podujatia					        93
  	s počtom účastníkov  				      903
	Do fondu knižnice pribudlo 311 jednotiek v hodnote 49 996 Sk. Okrem 	výpožičnej činnosti pracovníčky knižnice predali knihy v hodnote 484 786 Sk 	(s rabatom 96 957 Sk).
	Knižnica pracuje podľa organizačného poriadku bývalého mestského 	kultúrneho strediska, ktoré nezodpovedá súčasným potrebám, preto 	pracovníci knižnice pripravujú novelu knižničného a výpožičného poriadku.
Deň narcisov	Ďalším netradičným podujatím, plným ľudského pochopenia 					a spolupatričnosti bol Deň narcisov (28. marec).
	V duchu výzvy „S ligou proti rakovine nosíme kvet ľudskosti“ študenti 	gymnázia a členovia študentskej spoločnosti ALF zorganizovali predaj narcisov 	a dobrovoľnú zbierku pre Ligu proti rakovine nielen v škole, ale vyšli aj do 	centra Lipian. Čistý výnos za predaj kvetov bol 499,50 Sk a zbierka priniesla 	obnos 2 171,50 Sk.
Návrh		A teraz sa vrátime k návrhu pomníka z 1. kapitoly zápisu, konkrétne 
pomníka 	k výtvarnému návrhu.
	Autorom návrhu (na základe výberového konania) je Mgr. art. Ľubomír 	Purdeš, Prešovčan, ktorý tvorí v ateliéri vo Veľkom Šariši. Je absolventom 	Strednej umelecko-priemyselnej školy v Kremnici a odboru sochárstva na 	Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1992 bol na študijnom 	pobyte na Kráľovskej akadémií krásnych umení v Gente (Belgicko). 	V rozhovore pre Aktuality lipianskej radnice sa o Lipanoch vyjadril takto:
„Vaše mestečko a okolie poznám, často tade prechádzam, keď idem smerom do Vyšných Ružbách. Keď cestujem autobusom, tak obyčajne niečo čítam, ale keď prechádzam vaším mestom, čítanie odložím, aby som pozdravil Majstra Pavla (gotické plastiky v kostole sv. Martina, biskupa – pozn. kronikára). Vždy ma upúta Váš kostol a vaša lipa. Je to pre mňa veľký magnet.... Mojím prvým impulzom a východiskovým bodom sochárskeho návrhu, ktorý som nazval Pieta, bolo súsošie Lipianskej piety. Už dávnejšie som ju obdivoval. Je to jedna z najstarších (1360 – 1370/) a najkrajších piet na Slovensku. Objavenie témy piety mi umožnilo prekonať tematickú mnohorakosť výročí, ktoré mali byť zahrnuté do návrhu. Pieta zastrešila všetky požadované výročie mesta a tému blížiaceho sa milénia, čo navádzalo ku kresťanskému charakteru pamätníka“.
	Teda Pieta – Sedembolestná, postavená na kameňoch, kde bude miesto na 	zápis udalostí, ktoré sprevádzali mesto v minulom a budú sprevádzať v ďalšom 	tisícročí (prvá zmienka o meste, stavba chrámu, obete 1. svetovej vojny, 	utrpenie vojakov a civilistov v 2. svetovej vojne, ale aj ďalšie významné 	udalosti).
	Primátor mesta Ing. Eduard Vokál sa k návrhu vyjadril takto: „Chceli by sme 	aj realizáciou tohto pamätníka vkročiť do ďalšieho tisícročia a pozdvihnúť 	trochu naše historické, kultúrne aj náboženské povedomie. Osobne verím 	(adresované občanom – pozn. kronikára), že podporíte myšlienku, aby sme 	budúcim generáciám zanechali peknú pamiatku na prelom tisícročia, že sa 	hlásime k tomu krásnemu jubileu a že sa hlásime aj k symbolu, ktorý je hlboko 	kresťanský, ale zároveň hlboko ľudský“.
	Návrh pamätníka bol sprístupnený občanom v kostole a v mestskej knižnici 	v decembri. Pri makete súsošia bola urna a anketový lístok, aby občania mohli 	vyjadriť svoj názor. Maketu súsošia  približuje dokumentačná príloha 	kronikárskeho zápisu. Druhá strana prílohy uvádza rozhovor s autorom.
Lipanci		V III. kapitole zápisu sme uviedli informáciu o Lipancoch – umelcoch, ktorí sólisti opery	účinkovali v slávnostnom koncerte pri odovzdávaní čestného občianstva mesta 			Lipany. Niektorých spomenieme aj tu, ale aj v inej súvislosti.
	V repertoári Opery Východoslovenského štátneho Divadla  Janka Borodáča 	v Košiciach v tomto roku bola aj opera Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 	1791) Figarova svadba – „Le Nozze di Figaro“, komická opera v štyroch 	dejstvách v slovenskom jazyku. (Premiéra opery bola v júni 1998). A Lipany sa 	môžu pochváliť tým, že niektoré postavy opery alternovali Lipanci, odchovanci 	lipianskej ZUŠ, neskôr aj vyšších umeleckých škôl: postavu Figara, grófovho 	komorníka, Marián Lukáč, ako hosť, Cherubína, grófovo páža, Miriam 	Maťašová a Bastola, lekára zo Sevilly, Martin Gurbaľ . 
	Programový bulletin divadla je dokumentačnou prílohou kronikárskeho 	zápisu.  
Mimovládne	Záver kapitoly venujeme mimovládnym organizáciám (MVO). Prečo aj im? organizácie	Preto, lebo nepriamo alebo priamo súvisia s regiónom hornej Torysy, kam 			patria aj Lipany. 
MVO     		Prvou z nich je MVO Ľudia a voda. V kronike mesta sme o nej už písali v roku 
Ľudia a voda	1997 (pozri heslá Výstava „O živej a mŕtvej vode“, Modrá alternatíva – II. zv., Michal 		str. 69 – 70). Vtedy sme organizáciu predstavili. Toho roku predstavíme „v Kravčík		slávnostnej podobe“ prvého muža organizácie Ing. Michala Kravčíka, CSc. 			Predstavíme ho titulkom z Aktualít lipianskej radnice z 30. júna „Ekologická 			nobelovka absolventovi lipianskeho gymnázia“. Podstatnú informáciu 				prevezmeme z dennej tlače (Košice . Sme – sen): Predseda MVO Ľudia a voda 			Michal Kravčík z Košíc prevzal v San Franciscu (USA) prestížnu Goldmanovu 			cenu za rok 1999.	Ocenenie, ktoré od roku 1989 udeľuje najvýraznejším 			predstaviteľom ochrany prírody nadácia založená manželmi Richardom 				a Rhodou Goldmanovcami je v odborných kruhoch považované za 					environmentálnu Nobelovu cenu. Ako uviedol na tlačovej besede v Košiciach 			Tibor Ičo z MVO Ľudia a voda, cenu získava každý rok jeden zástupca 				kontinentu, ktorý sa vytrvalo a efektívne angažuje v ochrane a tvorbe životného 			prostredia, napríklad pri ochrane ohrozených živočíšnych a rastlinných 				druhov, náprave poškodených ekosystémov, ovplyvňovaní environmentálnej 			politiky a pod. Popri M. Kravčíkovi cenu v San Franciscu prevzali ekológovia 			z Kanady, Hondurasu, Kamerunu, Barmy a z Austrálie. „Michal Kravčík teda 			neprezentuje len Košice a Slovensko, ale celú Európu“, zdôraznil T. Ičo. 				Goldmanova cena je spojená s osobnou finančnou odmenou vo výške 125 tisíc 			USD. „Michal Kravčík chce peniaze využiť na vytvorenie komunitnej nadácie, 			ktorá by pôsobila na hornom toku Torysy, predovšetkým na aktivity v ochrane 			prírody a na rozvojové programy“, dodal T. Ičo. 
	Hydrológ M. Kravčík je autorom alternatívnej vodohospodárskej koncepcie 	Slovenska – Voda pre 3. tisícročie a zároveň alternatívneho návrhu tvorby 	zdrojov pitnej vody v povodí rieky Torysa. Do povedomia slovenskej verejnosti 	sa dostal ako nekompromisný odporca výstavby vodárenských nádrži, 	predovšetkým Tichého Potoka. 
	K prevzatému materiálu z dennej tlače ešte dodávame: Michal Kravčík 	pochádza z neďalekého Šarišského Jastrabia v okrese Stará Ľubovňa. Je 	absolventom lipianskeho gymnázia (školský rok 1974/75, IV. B trieda, triedna 	profesorka Mária Sabolová). Podrobnejšie informácie o tejto nevšednej 	udalosti priniesla denná tlač. Príspevky sú dokumentačnými prílohami zápisu: 	Živý záujem Američanov o prácu košických environmentalistov z MVO Ľudia 	a voda (Sme na východe 19.4.1999) M. Kravčík prevzal v San Franciscu 	prestížnu Goldmanove cenu za životné prostredie (Sme 20.4.1999), Predseda 	MVO Ľudia a voda Michal Kravčík získal prestížnu Goldmanovu cenu za 	životné prostredie (celostranový materiál Magazín Sme z 24. apríla 1999), M. 	Kravčík plní svoj sľub – v regióne hornej Torysy bude pôsobiť komunitná 	nadácia (Sme 1.6.1999). Časopis MVO Ľudia a voda Modrá alternatíva, číslo 	2/99 (rovnako dokumentačná príloha) priniesol takého titulky: Slovák medzi 	víťazmi Goldmanovej ceny za rok 1999 (pôvodná tlačová správa zo San 	Francisca, str. 4 – 6), Profil víťaza Goldmanovej ceny za životné prostredie 	z Európy za rok 1999 Michala Kravčíka z Košickej MVO Ľudia a voda (str. 6 – 	9), Gratulácie pre Michala Kravčíka od zástupcu Grémia tretieho sveta 	(sektora) po 6. Stupavskej konferencii (str. 8), Aktivity „Kravčíkovcov“ na ceste 	ku Goldmanovej cene (str. 4 – 6), Ocenenia pre MVO Ľudia a voda (str. 7).
Nadácia	Prísľub Michala Kravčíka o vytvorení komunitnej nadácie z prostriedkov jeho 
„Modrá		finančnej odmeny ku Goldmanovej cene nedal na seba dlho čakať. V júni Torysa“		v Lipanoch vznikla komunitná nadácia „Modrá Torysa“ (bližšie pozri 				zápisnicu z 12. zasadania mestskej rady z 24. júna a časopis Modrá alternatíva 			č. 4/99, str. 26 – 29), a to ako dobrovoľná mimovládna nezisková organizácia. 			Chce posilniť účasť verejnosti na riešení problémov hornotoryského regiónu, 			oživiť záujem vidieckych komunít tohto regiónu o veci verejne, posilňovať ho 			v riešení problémov životného prostredia, prezentáciu regiónu i podporu trvalo 			udržateľných aktivít.
	Programy nadácie sú príťažlivé:
	1. Program Pekná obec
	2. Mládežnícky program
	3. Ženský program
	4. Sociálny program a program ochrany práv menšín a znevýhodnených skupín 	občanov
	5. Program pre životné prostredie
	6. Program záchrany kultúrneho dedičstva a program podpory tradičných 	remeselných výrobkov
	7. Program 2000 priateľov hornej Torysy.
	Prostredníctvom grantového programu nadácie štyrikrát ročne poskytne 	granty neziskovým organizáciám aj jednotlivcom do maximálnej výšky 15 000 	Sk. Uzávierka prvého grantového kola bola 30. októbra toho roku.
	Nadácia s oficiálnym názvom Komunitná nadácia Modrá Torysa, sídli 	v Lipanoch, Krivianska ulica č. 1 (budova MsÚ na 1. poschodí) a jej 	kontaktnými osobami sú: Mgr. Soňa Sabolová, správkyňa nadácie a Susan 	Finkelpearl, dobrovoľníčka Mierových zborov z USA.

	VIII. Cirkevný život___________________________________
	Niektoré udalosti v meste, ktoré by mohli patriť do tejto kapitoly sme opísali 	v predchádzajúcich kapitolách (konsekrácia kaplnky sv. Mikuláša z Flüe, 	posviacka charitného domu a duchovný správou pre charitný dom – III. 	kapitola, dokončenie charitného domu – V. kapitola). Aj napriek tomu zostalo 	viacero udalostí, ktorým sa tu môžeme venovať.
Veľké 		Nemôžeme obísť udalosť prebiehajúcu už tretí rok, ktorá nesie názov Veľké Jubileum 	jubileum, a je spojená s rokom 2000. V duchu Apoštolského listu Svätého 2000		Otca, pápeža Jana Pavla II. Tertio millennio adveniente (Tretie tisícročie 				prichádza) sa už v roku 1997 začala duchovná príprava zameraná na 				poznávanie troch božských osôb: 1997 Ježiš Kristus, 1998 Duch svätý, 1998 			Boh Otec. Súčasťou duchovnej prípravy bolo aj oboznámenie sa s novým 				Katechizmom Katolíckej cirkvi. Stretnutia veriacich v skupinách (v celom svete 			asi trinásť skupín s koordinátormi) mali viaceré formy, ale najčastejšie to boli 			katechizácie na ústredné témy každého mesiaca. Ako miesta stretnutí poslúžili 			rôzne priestory: Dom pokojnej staroby, farská zasadačka, nová sakristia 				kostola, zasadačka MsÚ, klubovňa gymnázia, trieda materskej školy, či kostolík 			sv. Márie Magdalény na Petrovenci. Pomocníkom pre obsahovú prípravu 				stretnutí bol časopis – mesačník Veľké jubileum, ktoré vydávala osobitná 				komisia Konferencie biskupov Slovenska. Aj keď sa duchovná príprava 				oficiálne nehodnotila, z kuloárnych debát bolo cítiť, že Lipany patrili v príprave 			na Veľké jubileum medzi najlepšie farnosti na Slovensku. Naším vlastným 			lipianskym hodnotením bolo záverečné spoločné stretnutie 30. decembra po 			sv. omši vo večerných hodinách za účasti duchovných otcov farnosti, 				koordinátorov skupín a veriacich. V programe sa striedali zhrnutia ústredných 			tém katechizácie, skúsenosti, dojmy, svedectvá a nábožné piesne. 
Svätý rok	Dňom Narodenia Pána (25. decembra), otvorením Svätej brány na Bazilike sv. 2000		Petra v Ríme (a postupným otváraním Svätých brán na ďalších bazilikách) sa 			v Katolíckej cirkvi začal Jubilejný – Svätý rok 2000, plný duchovného 				bohatstva. Ale o tom až v budúcom roku.
Rok		Rok 1999 bol aj Rokom kresťanskej kultúry. Do jeho rámca v Lipanoch možno kresťanskej	zaradiť spomínaný návrh nového pamätníka, ale aj skutočnosť, že odborným kultúry		reštaurátorským ateliérom či súkromným umelcom boli zadané práce na dvoch 			oltároch farského kostola sv. Martina: oltár sv. Anny v kaplnke sv. Tomáša 			(južnej) a oltár Piety v kaplnke sv. kríža (severnej), pieskovcové sochy sv. Jána 			Nepomuckého a sv. Júdu Tadeáša z kostolného nádvoria a začali sa prípravy 			na vybudovanie krížovej cesty (minikalvárie) v centre mesta – na svahu 				bývalých ovocných záhrad pod starým cintorínom. Aktivizovali sa chrámové 			zbory, o ktorých budeme písať až v budúcoročných zápisoch.
	Veľmi milé príspevky k Roku kresťanskej kultúry priniesli aj Aktuality 	lipianskej radnice: 
	26. február: Lipianska Pieta (K. Broschová, A. Mitrová),
	6. apríl: Pôst (ThLic. Kamil Jankech, dekan – farár),
	19. október: Lipiansky kostol z rokov 1300 – 1320 (podľa Vladimíra Lukáča, 	nar. 31.7.1938 v Lipanoch voľne spracovala MUDr. A. Bencová), Kríž ten 	drevený... (zamyslenie nad drevenými krížmi pri vstupoch do mesta zo 	všetkých strán od Ing. Jána Turlíka, vedúcej osobnosti lipianskej turistiky).
	Z posledného príspevku zacitujeme jednu myšlienku: „Bolo by nanajvýš 	prospešné, aby stále viac ľudí využívalo tento symbol (kríž) aj ku duchovnej 	orientácii, a to najme v smere k osobnej skromnosti či pokore, k vzájomnej 	dôvere a láske i väčšej angažovanosti za vec dobra“.
	Významnými udalosti v tohtoročnom cirkevnom živote boli aj ďalšie dve: 	celodiecézne večeradlo a birmovka. Slávnosti nasledovali v dvoch dňoch za 	sebou.
Celodiecézne 	Celodiecézne večeradlo modlitby s Pannou Máriou (známej aj ako fatimská večeradlo	sobota k úcte Nepoškvrneného Srdca Panny Márie) sa konalo v sobotu 7. júna. 			Podstatnou časťou večeradla bola spoločná modlitba ruženca a zasväcujúca 			modlitba Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie s hymnou „Nepoškvrnené 			Srdce Márie“. Druhou časťou bolo slávenie sv. omše, ktorú celebroval Mons. 			Bernard Bober, pomocný biskup košický, s viacerými koncelebrujúcimi kňazmi 			toryského dekanátu i Košickej arcidiecézy. Otec biskup viedol aj večeradlo. 			Účastníkmi slávnosti sa zaplnilo celé nádvorie pred kostolom sv. Martina pri 			poľnom oltári na pódiu vedľa starobylej lipy. Boli to účastníci nielen z Lipian, 			z dekanátu, ale aj zo vzdialenejších farností arcidiecézy (pricestovali 				autobusmi).
Birmovka	Nasledujúcu nedeľu na tom istom mieste sa konalo vysluhovanie sviatosti 			birmovania, ľudové birmovka. Vysluhovateľmi sviatosti pri sv. omši bol 				pomocný košický biskup Mons. Bernard Bober. Prostredníctvom jeho 				modlitby, po obnovení krstných sľubov a pomazaní krizmou, sedem darov 			Ducha Svätého prijalo 156 birmovancov. Sviatosťou birmovania, spolu 				s krstom a Eucharistiou zavŕšili birmovanci jeden celok sviatostí uvádzania do 			kresťanského života. 
Nový kaplán	K dátumu 1. júla došlo k výmene kaplána farnosti. Po dvojročnom pôsobení 			v duchovnej službe veriacim našej farnosti odišiel kaplán vdp. HELic. Daniel 			Boleš, ktorý bol preložený za kaplána farnosti v Košiciach (Dóm sv. Alžbety), 			kde jeho principálom bude dlhoročný dekan – farár lipianskej farnosti ThDr. 			Pavol Dráb, dekan – farár košickej farnosti, kanonik – veľprepošt 					Metropolitnej kapituly kanonikov Košickej arcidiecézy. Pastoračné pôsobenie 			vdp. HELic. Boleša v Lipanoch bolo plodné a bohaté, o čom sa ešte zmienime 			v súvislosti s licenciátom. 
	Novým kaplánom z poverenia otca arcibiskupa sa stal jeden z tohoročných 	novokňazov vdp. Mgr. Marek Džurbala, pochádzajúci zo Slovenskej Volovej, 	okres Humenné, farnosť Ohradzany. Narodil sa 10.9.1973 v Humennom, o	rdinovaný 19.6.1999 v Košiciach. Dodáme ešte, že spolu s ním Kristovými 	kňazmi sa stali aj dvaja diakoni z toryského dekanátu: Anton Janič a Daniel 	Mišenko z farnosti Šarišské Dravce, ktorí mali primície 20. a 27. júna.
Licenciáty	V závere kapitoly ešte zdokumentujeme, že obidvaja duchovní otcovia našej 
duchovných	farnosti (dekan – farár a kaplán) pokračovali v externom štúdiu na katolíckych 			univerzitách v Poľsku, zložili skúšky, obhájili písomné práce a získali 				akademickú hodnosť licenciát (na niektorých - cirkevných – univerzitách 				akademická hodnosť medzi bakalárom a doktorom).     
Th.Lic. Kamil	Vdp. Kamilovi Jankechovi, dekanovi – farárovi, licenciát (Th.Lic) udelila Jankech		Lublinská katolícka univerzita v Poľsku, v odbore pastoračná teológia po 				obhajobe práce na tému Pokoncilová duchovno liturgická formácia laikov na 			Slovensku s troma kapitolami: I. Charizma hnutia Fokolare, II. Organizácia 			hnutia Fokolare na Slovensku, III. Realizácia charizmy hnutia Fokolare na 			Slovensku.
HELic. Daniel	Licenciát v odbore Dejiny Cirkvi (História Ecclesiae – HELic.) na Pápežskej Boleš		teologickej akadémii v Krakove, katedre dejín Cirkvi, v júni toho roku získal 			kaplán farnosti vdp. Daniel Boleš. Zaujímavosťou jeho licenciálneho štúdia je 			skutočnosť, že písomnú prácu pod názvom Dejiny mesta a farnosti Lipany 			(1312 – 1804) venoval Lipanom. 
	V uvedenej práci spracoval tieto kapitoly a podkapitoly:
	I. Geografické a administratívne začlenenie lokality
    	(1.1. Topografia a prírodné pomery, 1.2. Administratívne začlenenie – Šarišská 	župa, 1.3. Etymológia názvu);
	II. Z profánnych dejín
    	(2.1. Prvé písomné zmienky, 2.2. Zemepáni – šľachtické rody, 2.3. 	Demografický prehľad v 14. – 16. storočí);
	III. Vznik a rozvoj farnosti do reformácie
     	(3.1. Cirkevno-právne začlenenie, 3.2. Prvé zmienky o farnosti a jej vývoj, 3.3. 	Farský kostol sv. Martina).
	Táto práca, po predchádzajúcich prácach Petra Sedláka, je ďalším príspevkom 	k dejinám mesta Lipany. Lipanci sa môžu tešiť, že po jej predpokladanom 	rozšírení v pokračujúcom doktorandskom štúdiu vdp. Boleša sa uvažuje o jej 	knižnom vydaní.
	Súčasťou práce sú aj niektoré významné dáta v dejinách mesta od roku 1312 	(prvá písomná zmienka) po rok 1919 (prítomnosť ruskej armády). Po doplnení 	dát po súčasnosť všetky budú súhrne zapísané v knihe.
	Peter Sedlák, bývalý farár v blízkej Kamenici venoval Lipanom dve práce: 
Historický vývin cirkevnej organizácie v hornotoryskej oblasti (1994) - bližšie 	pozri heslo Farnosť, I. zv., str. 562;  
	Lipany (dejiny Lipian od praveku po prvú svetovú vojnu, 1997) - bližšie pozri 	heslo Lipany, II. zv., str. 68.

	IX. Telovýchova a šport________________________________
	Lipany žijú aj športom rôzneho zamerania, čo sa každoročne prejavuje na 	pestrom programe Vyzývacieho dňa, keď sú celé Lipany v pohybe.
Futbal		Predsa však najviac vášnivých debát sa vedie o futbale vo viacerých 				kategóriách (od športových tried na základnej škole až po „áčko“ v III. lige). 			Obhajujúce názory sa objavili najmä v súvislosti so spochybňovaním 				oprávnenosti športových tried v Lipanoch zo strany najvyšších miest futbalu 			v Bratislave. 
	Po skončení futbalového ročníka 1998/99 lipiansky futbal zaznamenal tieto 	výsledky:
	- športové triedy:  	1. a 2. miesto vo svojich skupinách, 
	- starší žiaci:	             12. miesto v I. lige,
	- mladší dorast:	(v dvojičke so staršími žiakmi):
				15. miesto v I. lige (zostup do II. ligy),
	- starší dorast:	6. miesto v II. lige skupiny Východ
	- „A“ mužstvo: 	7. miesto v III. lige (oproti jesennej časti zostup z druhého 	miesta).
	Mladší futbalisti sa uplatňujú aj v iných kluboch a dostávajú sa aj do 	reprezentačných výberov:
	Stanislav Angelovič, I. liga staršieho dorastu, Tatran Prešov, reprezentant SR 	do 16 rokov;
	Pavol Šuhaj, I. liga staršieho dorastu Bardejov, v širšom kádri reprezentácie SR 	do 17 rokov;
	Ľubomír Huňady, v obdobnej súťaži v Stropkove;
	Michal Hriceňák, mladší dorast, Tatran Prešov, majster Slovenska;
	Pavol Sudimák, Peter Slanina, Jaroslav Mišenčík, vo výbere 19 – ročných 	východoslovenského regiónu, ktorý zohral priateľské medzinárodné zápasy.
	Rozvoj futbalu v Lipanoch podporujú viaceré organizácie: Odeva Lipany, 	mesto Lipany, Vojenský útvar Sabinov a Základná škola Komenského 12 	Lipany.
Stolný tenis	V posledných rokoch na niekdajšie tradície nadviazali stolní tenisti založením 			Stolnotenisového klubu v Lipanoch. 
	Po dvojročnom pôsobení sa dve družstva prebojovali do I. triedy okresných 	majstrovstiev:
	„A“ družstvo: Stanislav Bucko, Pavol Janič, Marek Vrábeľ, Pavol Roba, Peter 	Roba, Jozef Ridilla a Pavol Voľanský;
	„B“ družstvo: Vlastimil Angelovič, Radoslav Fedurco, Ján Triščík, Ladislav 	Hrabčák ml., Peter Molčan, Štefan Molčan, Pavol Orság a Štefan Poklemba.
	Z mladších nádeji bolo vytvorené „C“ družstvo, ktoré zbieralo skúsenosti v II. 	triede okresných majstrovstiev. 
Šach		Obnovením činnosti na dlhoročné tradície nadviazali aj lipianski šachisti, keď 			ich prichýlilo gymnázium. Usporiadali vianočnú súťaž a dúfajú, že nájde pevné 			miesto v športovom kalendári mesta. Prihlásili sa do okresnej súťaže, preto 			potrebujú finančnú i materiálnu pomoc. Pochvaľujú si najmä pomoc Jozefa 			Ištoňu, Jozefa Nalevanka, Ing. Štefana Máthého a PhDr. Márie Sabolovej 				(riaditeľky gymnázia za priestory).
	Na gymnáziu vidia možnosti pokračovania a tradícii, preto tu založili šachový 	krúžok, ktorý vedie pedagóg PaedDr. Jozef Sobota. 
	Z občanov mesta, ktorých možno považovať za baštu lipianskeho šachu, 	spomenieme: pánov Javorského, Kušníra, Nalevanka, Majtnera, Jabcona. 	Dlugoša a Ing. Bednára. 
	Zaujímavosťou je, že dnešný šach už nie je len hrou kráľov a sultánov, ale aj 	počítačových expertov.  
Turistická	Turisti, organizovaní v Klube slovenských turistov Lipany, okrem pravidelných spomienka	zaujímavých turistických podujatí toho roku aj spomínali. Prečo a načo 				spomínali?
	Pred dvadsiatimi rokmi, v dňoch 19. až 22. júla, sa v Lipanoch, v ich blízkom aj 	vzdialenejšom okolí konal 26. turistický zraz Slovenského národného 	povstania s bohatou účasťou štyritisíc turistov zo Slovenska a Čiech. A prečo 	blízke i vzdialenejšie okolie? Podstatná časť podujatí sa odohrala v Špárovej 	a Kózinci, no súčasťou zrazu bol aj splav rieky Poprad, ale aj vopred pripravený 	prechod hrebeňmi Čergova a Šarišskej vrchoviny. Nemožno nespomenúť, že 	program pozostával aj z dvoch majstrovstiev Slovenska: v branno-turistickom 	preteku a v orientačnom behu pre mladých turistov. Zraz vyvrcholil spoločným 	výstupom na Minčol po novo vyznačenom turistickom chodníku, 	umiestnených pamätných tabúľ na betónovom stĺpe a zoskokom parašutistov 	priamo k vrcholu Minčola. Do programu zrazu patrilo aj viacero sprievodných 	podujatí.
	Aj keď to bol turistický zraz celoslovenského významu, predsa hybnou silou pri 	jeho príprave a organizačnom zabezpečení jednotlivých turistických akcií boli 	lipianski turisti. Priaznivý ohlas zrazu, čomu pomohla aj značná mediálna 	propagácia, bola odrazovým mostíkom k ďalšiemu rozvoju turistiky nielen 	v Lipanoch, ale aj v širšom meradle. 

	X. Obyvateľstvo_____________________________________
Štatistika	Túto kapitolu obyčajne začíname štatistickými údajmi:   
	- k 1. januáru mesto evidovalo 6 013 obyvateľov, prihlásených k trvalému 	pobytu,
	- v priebehu roka sa k trvalému pobytu prihlásilo 104 obyvateľov,
	- odhlásilo sa 77 obyvateľov,
	- narodilo sa 73 detí (42 chlapcov, 31 dievčat),
	- v rómskej komunite (Ulica za traťou) 19 detí (26 % z počtu narodených),
	- zomrelo 30 obyvateľov (18 mužov, 12 žien).
Krstné mená	Frekvencia krstných mien nepriniesla v tomto roku výrazné zastúpenie 				niektorého mena:
	- u chlapcov sa štyrikrát vyskytlo meno Jakub, trikrát meno Dominik a dvakrát 	mená Adam, Adrián, Dávid, Ján, Martin, Patrik (zvláštnosťou chlapčenských 	mien boli mená Emanuel a Nikodém);
	- u dievčat štyrikrát sa frekventovalo meno Alexandra, dvakrát mená Agáta, 	Nikola, Patrícia a Veronika (ako zvláštnosť môžeme uviesť meno Sofia).
Meno Mikuláš	V minulom roku sme sa zaujímali osobitne o meno Martin (sv. Martin, biskup, 			patrón farnosti i mesta s plastikou po ľavici Madony v oltárnej skrini hlavného 			oltára). Druhou plastikou, po pravici Madony (pohľad z lode kostola), je sv. 			Mikuláš, biskup.
	Meno Mikuláš v súčasnosti nepatrí medzi módne mená (na 52. mieste na 	Slovensku a medzi chlapcami narodenými v roku 1998 na 87. mieste). 	Módnym nie je ani v Lipanoch. V tomto roku sa medzi narodenými chlapcami 	nevyskytlo, nositeľov tohto mena medzi mužmi je len deväť, medzi chlapcami 	iba dvaja. Najstarším nositeľom tohto mena v Lipanoch je Mikuláš Bedlovič, 	narodený 4.11.1917, zo Sabinovskej ulice. 
	V Európe je meno Mikuláš všeobecne rozšírené, má viacero podôb: Nikolás – 	grécka východisková podoba – s významom víťazný v ľude, ďalej Nikolaus, 	Nicolas, Nicolav, Nicola, Niccolo, Nikolaj. Podobný význam majú aj mužské 	mená Nikodém, Nikita, Viktór, Víťazoslav (všetky vo význame víťaz). 
	Nebeský patrón nositeľov mena Mikuláš, biskup sv. Mikuláš Mársky (asi 270 – 	350) patrí medzi najpopulárnejších svätých. Bol povestný dobročinnosťou 	a štedrosťou. Je patrónom rybárov a námorníkov i ochrancom pred 	povodňami. 
	Z pranostík uvádzame: Na svätého Mikuláša už je celá zima naša, Keď na 	Mikuláša sneží bude požehnaný rok.
	Zo súčasných nositeľov mena Mikuláš je u nás najvýznamnejší predseda vlády 	Mikuláš Dzurinda. 
Úmrtia		Ďalej spomenieme niekoľko úmrtí. Na prvom mieste úmrtie najstaršieho 				občana mesta Štefana Želinského, ktorý zomrel vo veku 95 rokov.
Štefan 		Štefan Želinský sa narodil 7.6.1904, zomrel 19.10.1999, býval na Jánošíkovej Želinský	ulici č. 15. S manželkou Máriou, rodenou Antolovou (zomrela v roku 1992), najstarší	vychoval tri deti: Irenu, vydatú Nagyovú, Máriu, vydatú Filičkovú a Jozefa. Bol občan		vyučeným bryndziarom, pracoval v známej lipianskej Rothovej bryndziarni. 			Neskôr sa venoval tesárstvu a pracoval aj na Trati družby.
	Najmladším občanom, ktorý zomrel v tomto roku bol Matúš Berdis, narodený 	v roku 1975, zomrel 23.10.1999, z Poľnej ulice.
	Občania mesta, ale aj športová verejnosť sa rozlúčili s Ondrejom Berdisom 	(†21.9.1999) a Jozefom Maťašom (†14.8.1999).
Ondrej Berdis	Ondrej Berdis, v Lipanoch známy ako vodič sanitného vozidla, ale aj obetavý, 			zapálený turista. Ako perličky z jeho života uvádzame, že bol jedným z prvých 			absolventov triatlonu držiteľom titulu Železný muž. V roku 1994 spolu so 				svojimi klubovými kolegami zdolal Mont Blanc. Aktívne pomáhal budovať 			prímestský lesopark Za hájom, kríž na predvrchole Minčola a turistickú útulňu 			pod Minčolom. 
Jozef Maťaš	Jozef Maťaš, ekonóm bývalého Autodružstva Lipany, úspešný reprezentant 			a zanietený funkcionár dnešného Futbalového klubu Odeva Dukla Lipany. 			Odišiel predčasne, na prahu jesene života.
Osobnosti	Ďalšiu časť kapitoly venujeme osobnostiam, ktoré pochádzali alebo pochádzajú 			z Lipian: Štefanovi Leškovi, rímskokatolíckemu kňazovi, Jozefovi Pollákovi, 			zberateľovi kuriozít a z najmladších Ing. Ladislavovi Saxovi, predstaviteľovi 			vrcholového menežmentu Železníc SR.
Štefan Leško	Štefan Leško, rímskokatolícky kňaz, kanonik, pápežský prelát, pôsobil 				v náboženskom, verejnom, politickom a hospodárskom dianí. Bol 					prekladateľom do šarišského nárečia, publicistom (pseudonym Ľ. Z Lipian), 			spoluzakladateľom prešovských novín Naša zástava, poslancom parlamentu za 			volebný okres Lipany. 
	Narodil sa v Lipanoch 29.12.1835 (rodičia Imrich, roľník a Zuzana, rod. 	Gabániová). Teológiu vyštudoval v Spišskej Kapitule, za kňaza vysvätený 	v roku 1875. Kňazské pôsobiská: Košice (kaplán a katechéta), Kežmarok 	(kaplán), Prešov (vojenský duchovný, katechéta a zároveň súkromný študent 	na učiteľskom ústave – získal diplom učiteľa), Pečovská Nová Ves (farár, 	vicedekan, dekan, titulárny prepošt), opäť Košice (administrátor košickej fary, 	katedrálny arcidekan, asesor biskupského konzistoria, kanonik, veľprepošt, 	pápežský prelát; riaditeľ dievčenského učiteľského ústavu aj ľudovej školy 	v kláštore uršulínok).
	Verejný a politický život: člen župného zastupiteľstva Šariša, parlamentný 	poslanec (za umiernenú opozíciu), člen mestského zastupiteľstva v Košiciach, 	člen kuratória pre meštianske školy, predseda Spolu Košickej diecézy na 	podporu chudobných žiakov, člen správy Košickej úverovej banky. 
	Publicistická činnosť: presadzovateľ šarišského nárečia, dlhoročný 	zostavovateľ „Prešovského kaľendara“, prekladateľ učebníc pre ľudové školy 	do šarišského nárečia, spoluzakladateľ prešovských novín Naša zástava, do 	ktorých prispieval básňami a príspevkami v nárečí.
	Zomrel 19.12.1918 v Košiciach. Bol nositeľom starého lipianskeho priezviska, 	dodnes v Lipanoch známeho (v roku 1993 toto priezvisko patrilo do skupiny so 	šiestimi až štyridsiatimi nositeľmi). 
	Profil tohto Lipanca uverejnila PhDr. Mária Mihóková v Slovníku košických 	osobností.
Jozef Pollák	Jozef Pollák, Lipanec známy ako zberateľ a uchovávateľ kuriozít (hlinené 				výrobky, keramika, porcelán, ale najmä maľované hrnčeky), majiteľ prvého 			súkromného múzea starých porcelánových hrnčekov.
	Narodil sa 23. marca 1913 v Lipanoch, ale od roku 1947 žije v Novom Meste 	nad Váhom, pracoval ako holič. Mal viacero zberateľských vášní, ale maľované 	hrnčeky vyhrali na celej čiare (viac ako päťsto rozmanitých kusov). 	Najzáhadnejší exemplár: hlinený hrnček s vyobrazením mocnára, či cára; 	najstaršie exempláre: 150-ročný hrnček a krčiažtekový hrnček z roku 1909. 	Z jeho osobnej štatistiky vyplýva, že výstavy zbierky navštívilo niekoľko 	desiatok tisíc obdivovateľov. Čo o zbierke hovorí pán Pollák? „Často si 	k hrnčekom sadnem. Beriem niektorý do rúk a prežívam stovky príbehov. 	V každom cítim osudy človeka, ktorý ich vytvoril a zanechal posolstvo krásy 	budúcim obdivovateľom. Považujem svoju zbierku za majetok celého národa. 	Tie veci iba chránim“, dodáva skromne.
	Aj priezvisko Pollák patrí k starým lipianskym priezviskám, v súčasnosti 	v skupine ako priezvisko Leško. Z príbuzných pána Polláka v Lipanoch žije 	sestra Mária Lukáčová (Námestie sv. Martina) a na Kollárovej ulici neter 	Milena Smreková a synovec Andrej Pollák. 
Ing. Ladislav	Zo súčasníkov predstavíme Ing. Ladislava Saxu, z rodiny zosnulého Melichara Saxa		Saxu, notára, robotníka, úradníka a Judity, rodenej Kretovičovej, učiteľky.
	Narodil sa 19. januára 1949 v Toryse (odkiaľ pochádzal zosnulý otec). 	Absolvoval štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy, odbor 	stavebná údržba a rekonštrukcia tratí na Vysokej škole dopravnej v Žiline. 	Pracoval ako projektant v Hydrostave ako výrobný námestník podniku Družba 	Košice ako vedúci prevádzky Železničnej, priemyselnej a stavebnej výroby 	v Čani, ako vedúci prevádzky a vedúci prípravy na Traťovej stavebnej správe 	ČSD, ako vedúci výroby vo firme Železničné stavby Košice, a.s. Koncom roka 	1998 sa vrátil späť na železnice do funkcie zástupcu generálneho riaditeľa 	Železníc SR a námestníka generálneho riaditeľa ŽSR pre technický rozvoj. 	Nášho lipianskeho súčasníka predstavil aj denník Sme v prílohe Kariéra dňa 9. 	marca 1999. V Lipanoch žije jeho matka, setra a dvaja bratia. 
Počet		K 31. decembru 1999 evidencia obyvateľstva vykazuje 6 083 obyvateľov mesta. obyvateľov	Najstaršími z nich sú: Michal Jarabinec, 25.9.1907, Hviezdoslavova ul.; Cecília Najstarší	Kovaľová, 31.12.1907, Tehelná ul.; Jozef Grančai, 30.12.1908, Jánošíkova ul.; občania		Mária Halagová, 13.8.1908, Jánošíkova ul.; Helena Hoborová, 7.1.1910, 				Komenského ul.; Rozália Miženková, 30.7.1910, Za kúpaliskom; Mária 				Figurová, 6.9.1910, Poľná ul.

			XI. Počasie a jeho osobitosti_____________________________
	Tohoročné počasie charakterizujú tri javy:
	- snehová kalamita v zimnom období,
	- nadmerné teploty /horúčavy) v lete,
	- „vesmírne predstavenie“ – úplne zatmenie Slnka.
	Denná tlač a časopisy boli plné titulkov ako napríklad: Na Slovensku bola 	hlavnou udalosťou tejto zimy snehová kalamita, v Európe to boli lavíny, 	Topiace sa tony snehu by mohli byť hrozbou, Horúčavy a vzápätí záplavy 	sužujú celý svet, Vysoká vlhkosť vzduchu zvyšuje záťaž organizmu, Budúcnosť 	z hľadiska klímy nie je optimistická, Nebeské telesa pripravili v auguste 	jedinečné divadlo – Slnko sa stratilo v tieni Mesiaca, Vesmírne predstavenie 	sledovali milióny divákov, Napätie a úžas trvali iba 142 sekúnd v úplnej tme 	a podobne. 
	Ako sa jednotlivé charakteristické javy ukázali v Lipanoch?
Zrážky		Najviac snehu spadlo na východe (to bol tiež jeden z titulov). Z blízkych lokalít 			Lipian v neďalekom Plavči v nedeľu ráno 13. februára snehová pokrývka 				dosahovala 75 cm. V Lipanoch výška snehu za január dosiahla 26 cm. 				Množstvo snehu sa však topilo postupne. Zrážky sa pohybovali medzi 20,1 mm 			(september) do 206,6 mm (júl) v mesačnom úhrne. 27. februára bola silná 			poľadovica a v dňoch 7. – 8 júla (vo dne aj v noci) silná búrka s bleskami, pri 			ktorej jednorazovo spadlo 64,7 mm zrážok.
Teploty		Prvé vyššie teploty nad nulou sa prejavili už v marci (26. a 27.marca + 18°C), 			pokračovali rekordnými + 32°C v júli (5. júla) a pretrvávali ešte aj v októbri (+ 			20°C 3. októbra). Najvyššie nočné teploty sa pohybovali v rozpätí + 10°C (25. 			a 28. marca) až + 20°C (27. júla), no ešte aj 8. novembra bolo + 8°C.
	Najnižšie denné teploty boli zaznamenané takto: - 12°C 30. a 31. januára, - 	13°C 1. februára  a nočné takto: - 14°C 19. februára a 25. decembra, no ešte aj 	v marci dosiahla  nočná teplota - 5°C (15. a 17. marca) a už v októbri - 3°C (19. 	októbra). 
	Pre porovnanie ešte uvedieme že na Slovensku extrémne teploty dosiahli tieto 	hodnoty: + 39,8°C, a to 5. júla 1950 v Komárne a najvyššia priemerná teplota 	v mesiaci + 26°C v auguste 1992 a v júli 1994 v Bratislave.         	  
Zatmenie 	Posledné zatmenie Slnka v tomto storočí prešlo Európu dňa 11. augusta, keď slnka		svoju púť začalo dopoludnia nad Britániou a skončilo popoludní nad Tureckom 			(tu došlo k úplnému zatmeniu) a pokračovalo rýchlosťou  2 400 km za hodinu 			cez Sýriu, ďalej na juhovýchod cez Atlantický oceán. Pruh stopercentného 			zatmenia z Turecka pokračoval do Iraku, Iránu a Pakistanu, aby pred 15. 				hodinou stredoeurópskeho času „zomrel“ v Bengálskom zálive.
	Na Slovensku zatmenie prebiehalo takto: Bratislava: 11 25 02 h., najvyššia 	fáza: 12 47 51 h., koniec: 14 10 11 h.; Prešov (najbližšie k Lipanom): začiatok: 
	11 31 58 h., najväčšia fáza: 12 54 15 h., koniec: 14 14 53 h.; Michalovce: 	začiatok: 11 33 05 h., najväčšia fáza: 12 55 33 h. Pre nepriaznivé počasie na 	mnohých miestach však nebolo pozorovateľné.
	Úplne zatmenie slnka je síce z astronomického hľadiska bežný úkaz, ktorý sa 	za sto rokov vyskytne priemerne 237,8 – krát, no na jednom mieste zemského 	povrchu sa opakuje len zhruba raz za 360 rokov. Z územia Slovenska ho bolo 	naposledy možno pozorovať v roku 1706 a ďalšie bude viditeľné až 7. októbra 	2135, v iných častiach sveta: nad južnou Afrikou a v roku 2001 a v západnej 	Európe až v roku 2081. Tohoročné zatmenie sprevádzalo množstvo iných 	úkazov a prejavov ľudí i živej prírody, no tie sú uvedené v dokumentačných 	prílohách. 
Astronomické	Okrem zatmenia príroda pripravila v tomto roku aj iné astronomické zvláštnosti	zvláštnosti: noc zimného slnovratu bola zároveň nocou splnu Mesiaca, kedy ho 			bolo možné pozorovať ako najväčší a najžiarivejší za mnoho rokov (ešte väčší 			bol v roku 1912 a 1930). Pre astronomické pozorovania bola zaujímavá aj 				konštelácia, keď sa Mars koncom apríla priblížil k Zemi na 366 miliónov 				kilometrov (svietil s nebývalou intenzitou ako jasná hviezda na nočnej oblohe 			na rozhraní súhvezdia Barana a Býka). V novembri Merkúr prešiel medzi 				Zemou a Slnkom a premietal sa ako nový čierny kotúč na jasný disk Slnka. 			K Zemi sa priblížilo 19 komét, no ani jednu nebolo možné pozorovať voľným 			okom. Pozorovať sme mohli len roj kozmických častí zvaný Leorudy, ktorý sa 			v novembri dostal do zemskej atmosféry. 
	Tento rok bol z hľadiska astronomických úkazov navonok (pre laikov) 	mimoriadne pôsobivý, ale pre astronómov to bol rok s celkom obyčajnou 	vzorkou konštelácií.
Návrat 		V závere tejto kapitoly sa ešte vrátime k minuloročnej prietrži mračien 
k povodni	a následnej povodni na Dubovickom potoku (bližšie pozri heslo Povodeň 				a záplavy a nasledujúce heslá – II. zväzok, str. 121 – 124). K dohadom vtedy 			vysloveným najmä laikmi, sa v časopise Modrá alternatíva (č. 4/99) 				v rozsiahlej úvahe pod názvom Celoplošná ochrana vodných zdrojov zabráni 			povodniam, v podtitulku Prípad Dubovica, vyjadril odborník, známy 				a spomínaný hydrológ Ing. Michal Kravčík, CSc. Je veľmi zaujímavé a poučne 			preštudovať si celú úvahu, no my z nej vyberieme toto: „Potok Dubovičanka 			zbiera vody z prameňov pod horským masívom Bachureň z plochy približne 			900 ha. V letnom období v potoku tečie sotva 50 l/s. Počas ničivých záplav 			v júli 1998 sa prehnala obcou povodeň za necelých 45 minút s kulmináciou 			okolo 350 m³/s. a s celkovým odhadovaným objemom dažďovej vody 600 tisíc 			m³. Časť chrbátov iniciálnych štádií odtokovej vody je zalesnená, avšak tieto 			lesné ekosystémy sú v zúboženom stave a sú poznamenané holorubnou ťažbou 			drevnej hmoty  (vrátane násilných úprav lúk kvôli lyžiarskym terénom – pozn. 			kronikára).... Tento stav krajiny v čase silných prívalových búrok nie je 				schopný absorbovať  silný nával dažďovej vody, ktorá sa následne splachuje po 			svahoch do najbližších roklín a vytvára silný prúd tečúcej vody, ktorý eroduje 			svahy a dná roklín. 
	Pri silných prúdoch tečúcej vody došlo k strhávaniu kríkov a stromov 	v roklinách pod odtokovými plochami. Zaseknutie strhnutých stromov a kríkov 	zrejme vytváralo na niektorých miestach prekážky, čím sa vytvárali jazerá 	dažďovej vody, až kým sa nepretrhli“. Krutá skúsenosť!

	XII. Mimoriadne udalosti______________________________
	V kapitole štátna správa (heslo Bezpečnostná situácia) sú uvedené tri udalosti, 	ktoré možno označiť ako mimoriadne, V chronologickom slede sa odohrali 	takto:
Udusenie detí	V piatok 23. apríla v tomto roku Prešovský korzár na prvej strane priniesol 			červený titulok: V Lipanoch, v izbe plnej dymu, našli dve detské telíčka bez 			známok života“. Renáta Chudá, redaktorka, v článku opisuje tragickú udalosť, 			ktorá sa udiala v turistickej ubytovni hotela Lipa. Tu v predchádzajúci deň bez 			dozoru matky, pravdepodobne po hre so zápalkami, došlo k tleniu zariadenia 			izby a následnému uduseniu dvoch maloletých detí – dvojročného Mirka 				a štvorročného Jarka. Matka 32-ročná Iveta L., v ubytovni spolu so synmi 			bývala už dva mesiace. V osudnú noc (od 21. hodiny predchádzajúceho dňa) 			matka s deťmi nebola. Udalosť zistila zamestnankyňa ubytovne až v ranných 			hodinách nasledujúceho dňa a v zápätí – o 7,40 – ohlásila Obvodnému 				oddeleniu PZ SR v Lipanoch.
Dopravná	2. septembra toho roku opitý vodič osobného motorového vozidla spôsobil nehoda		dopravnú nehodu s usmrtením chodkyne pri rómskej osade medzi Lipanami 			a Ďačovom. Obeť rómska občianka Margita Červeňáková, nar. 20.3.1971, 				podľahla zraneniam na mieste nehody. Nezodpovedný vodič bol stíhaný na 			slobode a odsúdený.
Explózia	V noci z 23. na 24. novembra hliadka OOPZ SR zistila poškodenie dolnej časti 			reštaurácie Biely Kôň (priestory pohostinstva). Expertízou bolo zistené, že išlo 			o explóziu výbušného systému. Prípad vyšetroval Okresný úrad vyšetrovania 			PZ v Prešove. Páchateľ bol zistený, vzatý do vyšetrovacej väzby, prípad 				objasnený a v čase koncipovania kronikárskeho zápisu vykonáva trest odňatia 			slobody. 
Na záver	Kronikársky zápis v roku s tromi deviatkami uzavrieme slovami primátora 			mesta Ing. Eduarda Vokála, ktorými sa prihovoril spoluobčanom v úvodníku 			posledných tohoročných Aktualít mestskej lipianskej radnice.
	Na úvod si primátor kladie otázku, ako naša samospráva vstupuje do milénia.
	Za pozitívum v činnosti samosprávy považuje skutočnosť, že ju obchádzalo 	politikárčenie, čím sa podarilo prijať dôležité rozhodnutia týkajúce sa života 	mesta zásadne konsenzom veľkej väčšiny poslancov. „To sa odzrkadlilo 	v súčasnom stave mesta: podarilo sa zrealizovať niektoré dlhodobé zámery vo 	výstavbe , vieme ako pokračovať vo výstavbe bytov, postupnom prebudovaní 	centra mesta, v sociálnej oblasti, v ekológii, v medzinárodných vzťahoch, 	v rozvoji turizmu. Máme minimálne úvery, bankami a firmami sme 	akceptovaní ako seriózny partner, máme jasnú predstavu o našej budúcnosti, 	o rozvoji nášho pekného mestečka“, pochvaľuje si primátor. 
	Problémami, s ktorými samospráva vstupuje do milénia sú: vysoká miera 	nezamestnanosti, ktorá sa prejavuje v zlej sociálnej situácii mnohých rodín. 	Tento nepriaznivý stav zlepší postupný rozbeh firiem v priestoroch bývalých 	ZVL a postupné zvyšovanie investícií, ktoré prinesú aj zvýšenie zamestnanosti.     
	Vážnym lipianskym problémom je aj stav v školstve, keď nová škola sa buduje 	už od roku 1990, ale žiaci sa učia v nevyhovujúcich, provizórnych 	podmienkach. Samospráva spolu so školskou verejnosťou a školskými radami 	hľadá cesty, ako znížiť obrovské investičné náklady a zreálniť potrebné 	priestory novostavby. 
	Svoj prihovor primátor uzatvára slovami:
„Vianočné obdobie aj príchod nového roka chceme v našom meste prežiť  spoločne. Preto mestská samospráva, farské spoločenstvo, školy, záujmové združenie aj ďalšie spoločenstvá pripravili bohatú ponuku podujatí. Majú nám pomôcť nájsť si cestu jeden k druhému, prežiť tieto krásne chvíle v spoločenstve plnom lásky, radosti a dobroprajnosti. Príchod nového roka privítame aj spoločnou hostinou – agapé. Aj tým chcem vyjadriť, že v našom meste všetci patríme k sebe“. 
	A tak sa aj stalo. Stretnutia občanov v posvätnom tichu kostola so sviatostným 	Kristom či na námestí za zvukov ľudovej hudby, žiariaceho ohňostroja, 	s prípitkami a milými blahoželaniami boli dojímavé a obohacujúce. Vstúpili 	sme tak do Jubilejného roka 2000.

	Kronikárky zápis za rok 1999 schválila mestská rada na 37. 	schôdzke dňa 11. januára 2001.

								Ing. Eduard Vokál
								primátor mesta 	 
        
 


