Rok 2000
Na úvod	Posledný rok 20. storočia a 2. tisícročia bol rokom zvláštnym 					a zaujímavým zároveň. Zvláštnym preto, lebo mnohé agentúry a médiá 				sa predbiehali v anketách a najzaujímavejších a najvýznamnejších udalostiach, 			osobnostiach a to nielen roka , al aj storočia. 
	Na Slovensku za udalosti roka boli považované tieto: prijatie Slovenska do 	OECD (spoločenstvo ekonomicky vyspelých krajín), ťažká choroba prezidentka 	republiky Rudolfa Schustera a neúspešné referendum o predčasných voľbách. 
	Z duchovného hľadiska to bol Jubilejný rok s bohatým duchovným 	programom podľa Kalendára Svätého roku 2000 (rímskeho, celoslovenského 	i jednotlivých slovenských diecéz Rímskokatolíckej cirkvi). V tejto súvislosti 	spomenieme, že v tomto roku bola slovenským parlamentom schválená 	a prezidentom republiky ratifikovaná Základná zmluva SR s Vatikánom. 	Vrcholom roka bola Národná púť do Ríma vo februári.
	Rok 2000 bol mnohými považovaný aj za rok s magickým dátumom s troma 	dvojkami a troma nulami (2.2.2000). Magický dátum sa skladá zo samých 	párnych cifier. Naposledy bol podobný párny dátum 28.8.888, čiže viac ako 	pred tisícsto rokmi. Podobný dátum, v ktorom budú na začiatku za sebou tri 	rovnaké párne čísla a po nich tri nuly bude 4.4.4000.
Ocenenie	Pre kroniku mesta Lipany bol tento rok významný tým, že sa umiestnila na 2. kroniky		mieste v súťaži kroník východoslovenského regiónu Čorbove Hanušovce. 				Súťaž organizuje Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou (okres 			Vranov nad Topľou) na počesť Andreja Čorbu evanjelického kňaza a kronikára 			Hanušoviec. Predmetom súťaže bol kronikársky zápis za rok 1997 a tzv. 				tematický zápis „Dokumentácia ústnej ľudovej slovesnosti v Lipanoch“ (pozri 			II. zv., str. 42 – 89).

	I. Samospráva mesta__________________________________
	V súlade s platným zákonom a súvisiacimi predpismi o samospráve druhý rok 	po komunálnych voľbách pracovali orgány samosprávy mesta.
Mestské		V mestskom zastupiteľstve v priebehu roka došlo k zmene. Po tragickej smrti zastupiteľstvo	poslanca Pavla Voľanského na uvoľnený mandát „postúpil“ náhradník Milan 			Liščinský (SNS) a na XVI. Zasadaní MsZ zložil sľub poslanca.
	Mestské zastupiteľstvo sa zišlo na 9 zasadaniach, jedno z nich bolo 	mimoriadne a jedno s účasťou členov samosprávy spriateleného poľského 	mesta Piwniczna. Priemerná účasť poslancov na zasadaniach v roku bola 17 (z 	počtu 24). Od začiatku volebného obdobia najlepšiu účasť (100%) mali 	poslanci: MVDr. Baňasová, Vladimír Lipovský, MUDr. Smreková a JUDr. 	Toporcerová. Naopak najväčšiu neúčasť  (12 zo 14 zasadaní) bola zaznamenaná 	u poslanca MUDr. Gaľu.
Dokumenty	Zastupiteľstvo schválilo (prijalo) viacero závažných dokumentov a nariadení 			prospešných pre rozvoj mesta, preto niektorým budeme v zápise venovať viac 			pozornosti.
Všeobecné	Obvykle uvádzame predovšetkým všeobecné záväzné nariadenia (ďalej VZN). záväzné		Toho roku to boli tri VZN: o ovzduší, o čistote mesta (novela) a každoročné nariadenia	o dani z nehnuteľností.
	V súlade s príslušnými právnymi normami XV. zasadanie MsZ schválilo VZN 	o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, ktoré upravuje práva 	a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane vonkajšieho ovzdušia 	pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a spôsob obmedzovania 	príčin a zmierňovanie následkov znečisťovania malými zdrojmi znečisťovania 	ovzdušia na území mesta.   
	Novelizované VZN o čistote mesta Lipany prijali poslanci na XVI. Zasadaní  na 	základe § 6, odst. 1 a 8 a § 11 odst. 3 f. zákona  SNR č. 369/1990 Z. z. 	o obecnom zriadení. Vo všeobecných ustanoveniach uvádza, že:
	- nariadenie určuje všetkým obyvateľom, návštevníkom mesta, právnickým 	a fyzickým osobám práva a povinnosti pri udržiavaní čistoty na území mesta,
	- za verejné priestranstvá sa považujú všetky miesta, ktoré podľa svojho 	určenia slúžia verejnému užívaniu,
	- udržiavanie čistoty verejných priestranstiev je spoločnou záležitosťou 	všetkých právnických a fyzických osôb podnikajúcich a pôsobiacich na území 	mesta ako aj všetkých obyvateľov a návštevníkov Lipian. 
	V záverečných ustanoveniach určuje účinnosť VZN od 24. novembra toho roku 	a súčasne ruší VZN o čistote mesta zo dňa 29.8.1991. 
Grantový 	Zaujímavým a pre mesto prospešným dokumentom, ktorý vzišiel z XII. program	zasadania MsZ sa stal Grantový program mesta Lipany. Podľa neho mesto 			bude udeľovať granty ako doplnkový zdroj financovania projektov na 				zveľaďovanie mesta a zlepšovanie života v týchto podporovaných oblastiach: - 			životné prostredie, - spoločenské podujatia.
	Grantový program nadobudol účinnosť dňom 6. apríla, no už v júni a v júli 	rada mesta schválila poskytovanie grantov v úhrnnej hodnote 111 900 Sk 	dvadsiatim dvom projektom. Väčšina projektov bola podporená čiastkou 5 000 	Sk (schválená čiastka, ktorú mesto poskytuje ako grant), no projektu Materskej 	školy Centrum „Veselý detský svet“ sa schválilo 8 000 Sk a 7 000 Sk projektu 	Gabriela Kuchára  „Lipany 2000 vo fotografii“ a projektu „Detské ihrisko“ 	Mária Nováková – Spoločenstvo vlastníkov bytov. 
	Riadením grantového programu bola poverená grantová komisia v zložení: 	Ing. Daniela Bednárová, JUDr. Jana Toporcerová, PhDr. Mária Sabolová, 	JUDr. Jozef Elsner, Pavol Voľanský a Ing. J. Majtner. 
Zásady 		Na podporu rozvoja bývania XIV. zasadanie MsZ prijalo Zásady predaja predaja		pozemkov na radovú výstavbu v lokalite Rovinky, konkrétne pre 18 radových pozemkov	rodinných domov na celkovej výmere stavebných pozemkov 6 104 m² 				a s predpokladanými nákladmi na 1 m² stavebného pozemku 459 Sk. Náklady 			na prípravu stavby predstavujú 180 tisíc korún (najviac na projekt – 64 tis. 			a geometrické plány 55 tis.) a náklady na infraštruktúru podľa projektovej 			dokumentácie celkom 4 793 tis. Sk (s možným príspevkom štátu 2 205 tis. Sk) 			s najvyššou čiastkou 1 361 tis. Sk na kanalizáciu.
	Zastupiteľstvo k tomu prijalo tieto zásady:
	1. Cena za stavebný pozemok je 400 Sk/m².
	2. Predaj pozemku uskutočňovať zmluvou o budúcej zmluve.
	3. S realizáciou výstavby započať pri minimálnom záujme 13 záujemcov 	minimálne tri bloky domov.
	4. Spropagovať možnosti predaja pozemkov a výstavby rodinných domov 	obvyklými spôsobmi.  
Personálne 	Poslanci mestského zastupiteľstva prijali aj uznesenia personálneho dokumenty	charakteru:
	- delegovanie zástupcov mestskej samosprávy do orgánov školskej samosprávy 	(17 poslancov a 2 pracovníci MsÚ do 10 škôl a školských zariadení v meste) 	a zástupcu do okresnej školskej rady (poslanec PaedDr. Majerčák);
	- delegovanie zástupcov mestskej samosprávy za členov správnej rady Domu 	pokojnej staroby: poslanci: JUDr. Toporcerová, MUDr. Brosch a Mária 	Čekanová, členka sociálnej komisie;
	- voľba hlavného kontrolóra: do tejto funkcie bola zvolená Ing. Jozefína 	Tomašková s účinnosťou od 1. októbra.
	Ďalší závažný program MsZ je obsiahnutý v zápisniciach z X. až XVII. 	zasadania.
Mestská rada	Sedemčlenná mestská rada sa zišla na 15 zasadaniach pri priemernej účasti  6 			jej členov  na jedno zasadnutie. . Od začiatku volebného obdobia najlepšiu 			účasť na zasadaniach mali poslanci Jozef Kandráč a Mária Lukáčová, ale 				najčastejšiu neúčasť poslanci MUDr. Kornel Brosch a PaedDr. Dušan 				Majerčák. Väčšina programu mestskej rady sa prenášala do rokovania MsZ. 			Predsa však z jej programu uvedieme aspoň toto (v zátvorke je uvedené 				poradové číslo zasadania):
	Stanovisko rady k riadeniu Domu pokojnej staroby (22.), stretnutie 	s riaditeľom SOUP k úvahám o zrušení školy, návrh pamätníka k miléniu, 	uchádzanie sa o prostriedky z fondu PHARE plus, transformácia zdravotníctva 	(23.), výsledky rokovaní a podpis dohody o vytvorení správnej rady Domu 	pokojnej staroby s Arcibiskupským úradom v Košiciach (27.), poskytnutie 	grantov podľa grantového programu vo dvoch kolách (29., 30.), ocenenie 	kronikára za 2. miesto v súťaži kroník východného Slovenska Čorbove 	Hanušovce. 
Výmena 	Prínosom pre činnosť samosprávy mesta bola výmena skúseností so 
skúseností	samosprávou mesta Strážske 23. novembra. Zúčastnili sa jej viacerí poslanci, Lipany -	členovia komisií, zamestnanci MsÚ a kronikár mesta pod vedením primátora Strážske	a prednostu MsÚ. Výmena skúseností po úvodnom stretnutí v zasadačke sa 			uskutočnila v záujmových a profesných skupinách so zástupcami mesta 				Strážske. Kronikár mal možnosť posedieť nad kronikou Strážskeho s kolegom 			kronikárom p. Kočerhom. Mimochodom kronika Strážskeho sa umiestnila na 			3. mieste už v spomínanej súťaži Čorbove Hanušovce. Výmena skúsenosti sa 			ukončila stretnutiami v spoločenských a športových zariadeniach mesta. 
	Mesto Strážske sa nachádza v severnej časti Východoslovenskej nížiny. 	Pôvodne to bola strážna osada s prvou písomnou správou z roku 1337. 	Obyvatelia mesta sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, čiastočne 	vinohradníctvom. Charakter Strážskeho a jeho obyvateľov podstatne zmenili 	päťdesiate roky 20. storočia, čo súvisí s výstavbou veľkého chemického 	podniku Chemko. Štatút mesta získalo v roku 1968. Prejavilo sa to aj na raste 	počtu obyvateľov: rok 1948 1 354 obyvateľov, rok 1961 2 389 , rok 1993: 	v meste trvalo žilo už 4 800 obyvateľov, k 1. januáru 2000 4 650 obyvateľov.
	V tomto volebnom období mestské zastupiteľstvo Strážskeho má 19 poslancov, 	primátorom mesta je Vladimír Dunajčák.
	Strážske je partnerom Lipian v medzinárodnom podujatí Vyzývací deň 	(Challenge day).
Hospodárenie	Hospodárnie mesta vystihuje niekoľko údajov zo záverečného účtu:
mesta		- príjmová časť rozpočtu (v tisícoch Sk):
		rozpočet			skutočnosť			plnenie
		  22 060			    24 474			   111 %
	- z toho najvyššie plnenie v týchto úsekoch:
  	- penále								  200 %
  	- predaj budov							   185 %
 	- predaj dreva							    156 %
 	- príjmy osvety						                152 %
 	- prenájom pozemkov						    140 %
	- výdavková časť rozpočtu (v tisícoch Sk):
		rozpočet			skutočnosť			plnenie
		  22 670			   24 117			  106 %
	- z toho najvyššie plnenie v týchto úsekoch:
  	- mzdy v ostatnej činnosti v lese				              204 %
  	- mzdy, náhrady, príplatky vo výstavbe 
    	a opravách miestnych komunikácií 				1 231 %
  	- ostatná činnosť v oblasti dopravy a ciest		           1 400 %
  	- ostatné finančné výdavky						   431 %
  	- materiálové náklady v ostatnej činnosti v kultúre	               231 %
  	- mzdy, náhrady, príplatky vo verejnej zeleni			   267 %
  	- materiálové náklady v tom istom úseku			    255 %
	Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2000 v Sk:
	- základný bežný účet						356 931,40
	- fond rozvoja bývania						778 000,97 	  
	- účet hospodárenia s lesmi					158 732,63
	- sociálny fond							  57 107,45
	- fond rezerv a rozvoja						432 674,12
	- účet zvláštnych prostriedkov					  11 225,53
	Celkový výsledok hospodárenia: prebytok   357 tisíc Sk.	
	Správa audítora o overení hospodárenia mesta konštatuje a zároveň pozitívne 	hodnotí skutočnosť, že aj v zložitých ekonomických podmienkach sa dosiahlo 	zníženie zadlženosti mesta.   
Majetok mesta	Z prehľadu o stave majetku, pohľadávok a záväzkov v správe MsZ sme získali 			tieto údaje o majetku mesta (so stavom k 30.11.2000):
	- celková hodnota majetku						236 370 349,63 Sk
 	 pričom najvyššie hodnoty dosahuje majetok na týchto účtoch:
	účet	druh majetku						stav v Sk
	021	budovy a stavby					136 222 784,83
	061	vklad v spoločnostiach mesta (Medicum a TS)	  27 659 213,-
	031	pozemky celkom					  22 304 562,83
	052	neukončené investície				  20 332 204,-
	
	II. Štátna správa_____________________________________
	Ako obvykle aj v tomto roku budeme v tejto kapitole venovať pozornosť 	predovšetkým nezamestnanosti a sociálnej situácii v meste.
Nezamest-	Nezamestnanosti v meste venuje mestské zastupiteľstvo pozornosť dosť často: nanosť		v tomto roku na XIII., XIV. a XIX. zasadaní. My si všimneme údaje z XIX. 			zasadania MsZ, lebo hodnotia stav nezamestnanosti za celý rok:
	- počet evidovaných nezamestnaných			773
  	- z toho ženy							352
     	osoby so ZPS						 	  29
     	absolventi							  52
     	mladiství							  10
	- počet dlhodobo evidovaných 				338
	Vývoj na trhu práce je značne podmienený sezónnosťou prác v stavebníctve, 	poľnohospodárstve a lesníctve. V druhom polroku ho výrazne ovplyvnila 	zmena Zákona o zamestnanosti (verejnoprospešní pracovníci), ktorou došlo 	k poklesu nezamestnanosti takmer o 6 %. V Lipanoch bolo takto zaradených 8 	až 80 občanov na viaceré pracovné úseky. Náklady na ich mzdy predstavovali 	1 716 tis. Sk.
	Rozvoj zamestnanosti ovplyvňuje viacero činiteľov: nedostatok nových 	výrobných technológií, slabá ekonomická vyťaženosť  regiónu, neefektívna 	politika štátu pri rozvoji zamestnanosti, nedobudované inžinierske siete, slabá 	infraštruktúra. 
	V Lipanoch aj naďalej pôsobí detašované pracovisko Okresného úradu práce 	v Sabinove, ktoré sídli v budove internátu SOUP. 
Sociálne	Iné detašované pracovisko – pracovisko odboru sociálnych vecí Okresného služby		úradu v Sabinove – zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú z viacerých 				právnych noriem, najmä zo zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. 				Spektrum pôsobnosti pracoviska je rozsiahle, no pri zjednodušenom pohľade 			sa to obyčajne zúži na dávky sociálnej pomoci. 
	Od začiatku tohto roka počet poberateľov dávok i výška vyplatených 	finančných prostriedkov boli narastajúce, čo spôsobil zákon č. 300/1999 Z. z. 	o príspevku na bývanie, ktorý platí od 1. januára tohto roka. Ako príklad 	uvedieme údaje za prvé tri mesiace roka:
mesiac				poberatelia			vyplatené dávky
január				     	     813				2 301 907 Sk
február				     902				2 023 850 Sk
marec				     	     998				2 260 655 Sk
	Zaujímavý je aj údaj, že z celkového počtu poberateľov dávok v pôsobnosti 	pracoviska poberatelia z Lipian predstavujú okolo 17 % a z celkového objemu 	vyplatených finančných prostriedkov na dávky viac ako 28 %.
	Svoju pôsobnosť  v sociálnej starostlivosti má aj mesto a to prostredníctvom 	sociálnej komisie MsZ a sociálneho referátu MsÚ.
	Prínosom roku 2000 bol predovšetkým výrazný nárast počtu stravníkov, 	ktorým sa donáša obed do domácnosti. Je to len jedna z foriem sociálnej 	pomoci, ale mesto ju považuje za hádam najpotrebnejšiu v prípade osamelo 	žijúcich dôchodcov. Okrem iného aj preto bol prekročený sociálny rozpočet. 	V záverečnom účte mesta na úseku 634 – 642 je údaj, že na stravovanie, 	vrátane dopravy a údržby, bolo vynaložených 82 tisíc Sk (oproti plánovaným 	50 tisícom) - 164 % a na jednorazové peňažné dávky 127 tisíc Sk (110 %), čo je 	o 12 tisíc Sk viac, ako predpokladal rozpočet.
	Spoločné úsilie komisie MsZ a referátu MsÚ, okrem spomínaného, bolo 	zamerané aj na výročia narodení dôchodcov, charitatívnu činnosť v spolupráci 	s pracoviskom Arcidiecéznej charity Košického arcibiskupstva v Lipanoch 	(sídli v Dome pokojnej staroby), prácu s narušenými rodinami, kde je 	ohrozená výchova detí a na rôzne šetrenia v rodinách vyžiadané orgánmi 	činnými v trestnom konaní. 
	III. Významné udalosti a návštevy________________________
Referendum	Z občianskeho hľadiska významnou udalosťou roka bolo referendum, ktoré na 			základe petície iniciovanej Hnutím za demokratické Slovensko a Slovenskou 			národnou stranou podľa článku 95 a článku 102, odst. 1 písm. m, Ústavy SR 			a podľa § 2 zákona NR SR č. 564/1992 Z. z. o spôsobe vykonania referenda na 			základe petície občanov prijatej 8. augusta 2000 svojím rozhodnutím číslo 			286/2000 Z. z. vyhlásil prezident republiky Rudolf Schuster na sobotu 11. 			novembra 2000.
		Občania - voliči mali rozhodnúť o otázke „Ste za to, aby sa NR SR uzniesla na 		ústavnom zákone: Volebné obdobie NR SR zvolenej v roku 1998 sa končí dňom 		volieb do NR SR, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov 		referenda?“
		Zjednodušené povedané išlo o referendum o predčasných parlamentných 		voľbách. 
		Podľa metodických pokynov „Príprava a zabezpečenie referenda, Spracovanie 		výsledkov hlasovania v referende“ príslušné orgány referendum pripravovali. 		V Lipanoch to bol MsÚ a okrskové volebné komisie zložené zo zástupcov 			politických strán a hnutí (dve komisie pre dva volebné okrsky). Za predsedov 		komisie žrebom boli určení:
		č. 1: Milan Čabala (KDH),
		č. 2: Anna Čabalová (KDH).
	Hlasovanie sa uskutočnilo v stanovený deň. Jeho výsledky boli nasledovné:
							Lipany	okres Sabinov	 Slovensko
	- počet oprávnených občanov 	 4 238		     36 072		4 085 172
	- počet vydaných hlasovacích lístkov  754		        7 752		   816 254
	- % účasti oprávnených občanov 	      17,97	             21,49	                   20,03
	- počet platných hlasovacích lístkov   714		        7 515		   798 487
	- % účastníkov, ktorí odpovedali „áno“88,06	             92,35			95,07	Na základe výsledkov hlasovania  Ústredná komisia pre referendum 	vyhlásila referendum za neplatné, lebo sa ho nezúčastnilo viac ako polovica 	oprávnených občanov, z ktorých väčšina by musela súhlasiť s predčasnými 	voľbami.
	Ako zaujímavé doplňujúce údaje ešte uvedieme výsledky za okres Sabinov 	a Slovensko :
								okres Sabinov		Slovensko
	- najvyššia účasť:
 	v kraji: Trenčiansky								32,53 %
 	v okrese: Kysucké Nové Mesto						46,23 %
  	v obci: Poproč (okr. Rimavská Sobota)					92,80 %
	- najnižšia účasť:
  	v kraji: Košický								 12,13 %
  	v okrese: Dunajská Streda							   1,17 %
  	44 obcí										  0,00%
	- v okrese Sabinov
  	- najvyššia účasť: v obci Oľšov			59,45 %
  	- najnižšia účasť v obci Poloma			   4,55 %
	Referendum bolo platné v 267 obciach Slovenska z celkového počtu 2 911, kde sa 	zúčastnilo viac ako 50 % oprávnených občanov.
Deň Lipian	Od roku 1997 sa datujú kontakty mesta Lipany s poľským prihraničným mestom 
v Piwnicznej	Piwniczna. Postupne nadobúdali konkrétne podoby rôzneho druhu: stretnutia 	predstaviteľov samosprávy, športovcov (futbalisti, turisti), až dospeli do takých 	podujatí ako sú každoročne sa opakujúce dni Piwnicznej v Lipanoch a opačne. 	Z tohoročných milých stretnutí a podujatí spomenieme dve:
	Deň Lipian v Piwnicznej a účasť členov samosprávy Piwnicznej na XVII. 	zasadaní MsZ Lipany dňa 14. decembra.
	Deň Lipian v Piwnicznej sa uskutočnil dňa 24. septembra za bohatej účasti 	Lipian, účinkujúcich a predvádzačov ľudových remesiel. Program bol pestrý, 	predstavil Lipany vo viacerých podobách. Začal sa slávnostnou svätou omšou vo 	farskom kostole, jej celebrantom bol aj lipiansky dekan a farár ThLic. Kamil 	Jankech. Aj keď program dňa je dokumentačnou prílohou kronikárskeho zápisu, 	tu uvedieme, že pokračoval takto: otvorenie, vystúpenie chrámového zboru 	a súboru Prešovčatá, módna prehliadka Odevy, spol. s r.o., vystúpenie klubu 	spoločenského tanca Tilia, mažoretiek gymnázia a folklórneho súboru Šarišská 	lipa. O dobrú náladu v spoločensko – zábavnej časti dňa sa postarala hudobná 	skupina Ružový panter. 
	Účastníkov dňa zaujali aj sprievodné akcie: malý trh ľudových remesiel 	(výšivky, kraslice, obrazy, medovníky, prútene košíky, keramika....) 	a ochutnávka lipianskych koláčov. 
	Celý program prebiehal na námestí – rínku mesta Piwniczna a bol príjemným 	spestrením nedeľného popoludnia občanov obidvoch miest. 
Návšteva	Rovnako milá, aj keď viac pracovná bola účasť trinástich členov samosprávy samosprávy  Piwnicznej – samorzadu lokalnego na sedemnástom zasadaní lipianskeho MsZ v Piwnicznej	14. decembra v priestoroch SOUP.   
	Hostia sledovali riadny pracovný program zasadania, v ktorom dominovala 	informácia riaditeľa Polikliniky Sabinov o technickom vybavení zdravotníckeho 	zariadenia v Lipanoch, návrh VZN o dani z nehnuteľností za rok 2001 a rôzne. 	Obojstranne prospešnou bola aj výmena skúseností z činnosti obidvoch 	samospráv a záujmových skupinách, pričom čelní predstavitelia samosprávy 	Piwnicznej sa vystriedali vo všetkých skupinách. Rozhovory pokračovali aj na 	recepcii v jedálni SOUP. Poslanci Piwnicznej obdarovali svojich lipianskych 	partnerov publikáciami, stolovými a nástennými kalendármi.
	Stretnutie s poľskými priateľmi bolo pekným vyvrcholením tohoročnej 	spolupráce. Dokumentačnou prílohou o ňom je pamätný list. Recipročná 	návšteva lipianskych poslancov v Piwnicznej sa predpokladá na budúci rok. 
Návšteva	Krátko ešte zaznamenáme dve návštevy členov vlády  SR  v Lipanoch:
členov	- 23. februára Ivan Mikloš, podpredseda vlády, besedoval so študentmi 
vlády	gymnázia o ekonomických otázkach;
	- 5. septembra Milan Ptáčnik, minister školstva, si obzrel rozostavanú ZŠ na 	Hviezdoslavovej ulici (o konkrétnych výsledkoch návštevy bude zmienka 	v ďalších častiach zápisu).

	IV. Činnosť podnikov___________________________________
	Túto kapitolu zápisu venujeme predovšetkým spoločnostiam s účasťou mesta. 	Sú dve:
Technické	Technické služby, spol. s r.o., spoločnosť s dvanástimi strediskami 
služby	verejnoprospešných služieb, bytovým a tepelným hospodárstvom.
	Za rok 2000 spoločnosť vyprodukovala skutočné výkony (po odpočítaní 	refakturácie) 32 919 tis. Sk, čo je o 2 268 tis. Sk viac ako v roku 1999. Služby 	(výkony) pre mesto Lipany boli vo výške 2 255 tis. Sk, čo je o 1 211 tis. Sk menej 	ako v roku 1999 (s najväčším poklesom pri čistení mesta). Z jednotlivých 	stredísk priaznivý hospodársky výsledok dosiahli len strediská: 071 – odvoz 	tuhého domového odpadu (TDO), 073 – nákladná doprava, 062 – verejná zeleň, 	031 – verejné osvetlenie a 063 – predajňa kvetov, ale aj tepelné a bytové 	hospodárstvo. Celkový hospodársky výsledok organizácie predstavuje + 176 tis. 	Sk. Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku nasledovne:
	- do rezervného fondu spoločnosti (5%)				   5 185 Sk   
	- do sociálneho fondu							30 000 Sk
	- ostatné kapitálové fondy						68 515 Sk
  	Ale schválilo aj podnikateľský zámer pre rok 2001, ktorý predstavuje výkony vo 	výške 35 500 tis. Sk a hospodársky výsledok 180 tis. Sk
	Konateľom spoločnosti aj naďalej je Ing. Imrich Lipovský.
Medicum	Zdravotníckou spoločnosťou s účasťou mesta je Medicum, spol. s r.o., ktorá 	poskytuje primárnu i sekundárnu zdravotnú starostlivosť pre spádové územie 	Lipany a okolie (v roku 2000 54 tisíc ošetrených pacientov v ambulanciách: 	praktický lekár pre dospelých, gynekológ, internista, chirurgovia a očný lekár). 	Spolu zamestnáva 20 pracovníkov. V roku 2001 by toto neštátne zdravotnícke 	zariadenie malo byť zaradené do siete zdravotníckych zariadení SR ako 	Poliklinika Medicum, spol. s r.o. Lipany. 
	V roku 2000 spoločnosť dosiahla tieto hospodárske výsledky:
	- celkové príjmy						4 526 885 Sk
	- celkové náklady 						4 515 178 Sk
	- zisk							+	      11 107 Sk
  	s daňovou povinnosťou         	   			                   3 190 Sk
	Najväčšie nákladové položky boli tieto: mzdy (1 751 754 Sk), odvody, daň (734 	551 Sk), zdravotnícky materiál (376 222 Sk), lízing (283 693 Sk), energia, voda 	(221 585 Sk).
	Na pracoviská pribudli tieto prístroje: automatický očný refraktometer (380 tis. 	Sk), prenosný EKG prístroj (270 tis. Sk).
	Pre rok 2001 spoločnosť má tieto zámery: získanie štatútu polikliniky 	a zaradenie do siete zdravotníckych zariadení SR, rozšírenie o ambulanciu 	praktického lekára pre dospelých a obnovenie činnosti krčno–nosno–ušnej 	ambulancie, otvorenie výdajne zdravotníckych potrieb a pomôcok, odštátnenie 	laboratória, RTG a rehabilitácie, rozšírenie ambulantných dní očnej ambulancie 	o jeden deň. 
Drevo-	V Lipanoch pôsobí niekoľko drevospracujúcich prevádzok (stavebno-stolárska spracujúce	a nábytková výroba).
prevádzky	Rozsahom činnosti možno najväčšou je Drevovýroba, spol. s r.o., Jarkova 8. 	Vznikla v roku 1992 a jej pôvodne sídlo bolo v obci Lúčka. V roku 1993 najprv 	prenajala, neskôr odkúpila objekty a pozemok od pôvodných vlastníkov 	v terajšom sídle a uskutočnila prestavbu verejných priestorov pre výrobu, šatní, 	sociálneho zariadenia a kancelárie. Predmetom jej činnosti spočiatku bola 	výroba nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, do konca roka 2000 výrobu 	rozšírila o tesársku výrobu, prípravné práce k stavbám, demolácie, zemné práce, 	obchodnú činnosť, sprostredkovanie obchodu a služieb, staviteľstvo 	jednoduchých stavieb a poddodávky. 
	V súčasnosti má spoločnosť 8 zamestnancov a jej spoločníkmi sú: Anton Petrík 	(súčasne je jej konateľom) a Štefan Oslovič.
	Ďalšie prevádzky aspoň vymenujeme: Buko – Ing. Peter Bucko (výroba nábytku 	a projekčná činnosť), Bytaz – Ján Župa (výroba nábytku, čalúnnictvo, zariadenie 	interiérov), Pribulová Mária (nábytok a bytový textil), Tomáško Stanislav 	(výroba nábytku), Tarasovič Andrej (čalúnnictvo).   

	V. Výstavba a zmeny charakteru mesta ______________________
Rodinné	Najväčší rozsah prác v roku 2000 mesto sústredilo do prípravy a výstavby 
domy	objektov inžinierskych sietí v lokalite Pod hájom, kde prebieha I. etapa 	individuálnej výstavby rodinných domov. V rámci prípravy novej lokality 	Rovinky, kde je možné postaviť 18 radových rodinných domov bol vypracovaný 	projekt stavby, jednotlivých objektov inžinierskych sieti a boli vydané stavebné 	povolenia (čiastočne sme sa o tom už zmienili v kapitole Samospráva mesta 	v súvislosti so schválenými zásadami predaja pozemkov v tejto lokalite).
	Postupnou realizáciou týchto stavieb a už dokončenou parkovou úpravou Domu 	pokojnej staroby sa zmení, skultúrni vzhľad tejto časti mesta (prístup od severu 	od Starej Ľubovne – ulice Hviezdoslavova, Ovocinárska, Jánošíkova), keď už 	teraz svoj estetický účel v tejto lokalite plní areál Domu nádeje a nového 	cintorína na druhej strane cesty. 
Stavebné	Viaceré stavebné akcie si vyžiadali aj značné finančné náklady, ktoré môžeme akcie	zhrnúť do sumy takmer troch miliónov, z ktorej na jednotlivé akcie pripadali 	tieto čiastky:
	- opravy miestnych komunikácií					181 830 Sk
	- miestna komunikácia Ul. Jána Bottu				587 023 Sk
	- zeleninový trh							120 133 Sk
	- park pri charitnom dome						493 370 Sk
	- Inžinierske siete k IBV Pod hájom				735 342 Sk
	- IBV Rovinky (projekt)						  63 800 Sk
	- centrum mesta (dlažba chodníkov)				 581 575 Sk
Mandátne	Akousi novinkou v stavebnej činnosti boli mandátne zmluvy, prostredníctvom zmluvy	ktorých mesto zabezpečovalo pre investorov stánkov na zeleninovom trhu 	všetko: od projektovej prípravy, cez inžiniersku činnosť (stavebné povolenie, 	zosúladenie realizácie výstavby štyroch stánkov spoločným zhotoviteľom). 	Obdobným spôsobom sa realizovala aj výstavba garáží pre 15 záujemcov na ulici 	Pod Kopaninou. Tu pribudlo aj ďalších osem garáží z bývalého zariadenia 	staveniska školy, ktoré mesto odkúpilo od firmy Staving, a.s. Prešov. Uvedená 	firma výstavbu garáží aj zrealizovala. 
	Okrem spomínanej firmy Staving, a.s. Prešov na stavebných akciách sa podieľali 	tieto ďalšie firmy: E.G.M. Prešov, Fedan Prešov, Cestné stavby, a.s. Košice, Ing. 	Kaščák Jozef, Ing. arch. Macejková Andrea, Ing. Uher, Technické služby, spol. 	s r.o., Lipany, EKO SVIP, spol. s r.o., Sabinov, Ing. Gabániová, REPRES, spol. 	s r.o., Prešov, Agro – spol., spol. s r.o., Lipany.

	VI. Školstvo_________________________________________
Dostavba	Kapitolu o školstve začneme vlastne pokračovaním kapitoly predchádzajúcej. To ZŠ	preto, lebo dostavba školy na Hviezdoslavovej ulici je najproblematickejšiu 	stavebnou akciou v meste. Dostavbou školy sa zaoberalo XV. zasadanie MsZ 	v septembri, aby po návšteve ministra školstva prijalo nové riešenie a postup. 
	S výstavbou školy sa začalo v decembri 1990 po predchádzajúcich projektových 	prácach a s rozpočtovými nákladmi 42 miliónov. Náklady postupne narastali, až 	dosiahli súčasných viac ako 53 miliónov, pričom väčšina objektov je v štádiu 	hrubej stavby, dokončení a v užívaní je iba pavilón A s jedenástimi učebňami 	(sídli v ňom ZŠ Hviezdoslavova ul. s triedami 1. – 4. ročníka). Na dokončenie 	podľa pôvodnej projektovej dokumentácie je potrebných ešte  78 miliónov, čo je 	neefektívne a nereálne. Preto sa rozhodlo, že po prijatí opatrení škola bude 	ukončená  za 22,3 milióna Sk s tým, že v budúcnosti, aj s prispením mesta, bude 	možné kompletne dokončiť telocvičňu s bazénom za 14 miliónov Sk. Toto 	riešenie podporil aj minister. 
	Úsporné riešenie pamätá aj na budúcnosť. Súčasný počet 48 tried v troch 	základných školách s 1 314 žiakmi podľa prepočtov neporastie, a ak tak len 	nepatrne. Výstavbou 6 tried v prevádzkovom pavilóne E novostavby 	a ukončením 5 tried v pavilóne C bude dlhodobo vyriešená potreba tried, pretože 	mesto bude disponovať 51 triedami. 
	Najradikálnejším opatrením je vyčlenenie pavilónu B pre účely bytovej výstavby 	(pôvodne druhý učebný pavilón). Zmenami v projekte pavilónov C, D, E 	(vstupný pavilón s učebňami, telocvičňa, stravovací s malou telocvičňou) sa 	dosiahne ich efektívnejšie využitie i finančná úspora. 
	Postup dostavby bude teda nasledovný:
	1. Ukončenie pavilónu E po zmene projektovej dokumentácie dobudovaním 6 	učební, výdajne stravy a malej telocvične za 12 mil. Sk.
	2. Ukončenie vstupného pavilónu C so šatňami, špeciálnymi učebňami za 8 mil. 	Sk.      	 
	3. Spojovacie chodby za 0,3 mil. Sk – úspora pri zmene materiálov podláh 	a využití okien z pavilónu B.
	4. Technické vybavenie – 2 mil. Sk – úspora iným spôsobom dodávky tepla, 	menšou výmenou spevnených ciest a plôch, oplotením a pod. 
	K problémom dostavby školy ešte odcitujeme slová primátora mesta Ing. Vokála 	z úvodníka Aktualít lipianskej radnice (ďalej ALR) z 5. októbra: 
	„Na stavbe školy mi osobne veľmi záleží. Príprava výstavby školy bola jednou 	z prvých agend, ktorou som sa v roku 1990 ešte ako predseda MsNV začal 	zaoberať. Preto mi verte, že z mojej strany ide o úprimnú snahu čo najlepšie pre 	naše mesto vyriešiť aj tento dlhodobý problém“. 
Budúcnosť	Mesto, ako sa zdá, má v školstve aj ďalší problém, no iného druhu ako je 
SOUP	predchádzajúci. Jedná sa o budúcnosť  SOUP, o ktorej kolujú rozporné chýry. 	V rámci racionalizácie sa hovorí o jeho zlúčení, utlmení, alebo združení. Do 	riešenia problému je zainteresovaný riaditeľ učilišťa Ing. Kožuško a mesto, a to 	rokovaniami a korešpondenciou s Agroinštitútom v Nitre a ministerstvami. 	Obidvaja zainteresovaní z mesta sa bránia akémukoľvek zásahu do existencie 	učilišťa, veď v súčasnosti mám 290 žiakov a až 75 % študijných či učebných 	odborov je poľnohospodárskych. Rada mesta, ktorá o probléme za účasti 	riaditeľa učilišťa rokovala na svojej 23. schôdzke dňa 27. januára, za 	kompromisný návrh považuje združenie škôl (s rovnakým SOUP v Sabinove), 	naopak zlúčenie škôl nepripúšťa, lebo by to znamenalo postupný zánik školy. Pri 	otvorení školského roku 2000/2001 učilište je však zachované.  
Centrum	Špecializovaným školským zariadením v meste je Centrum voľného času voľného	v Lipanoch (ďalej CVČ). Pôvodné priestory na Tehelnej ulici č. 23 po vzniku času	samostatnej špeciálnej školy muselo opustiť, teraz pracuje v provizóriách na 	Štúrovej ulici (v bývalej administratívnej budove Štátneho majetku Lipany, na 	rýchlo rekonštruovanej pre potreby škôl).
	Zariadenie vzniklo v roku 1990 ako potreba vytvorenia priaznivých podmienok 	na organizovanie voľného času detí a mládeže v meste. Predmetom svojej 	činnosti a ponukou aktivít sa stalo prirodzenou prevenciou pred negatívnymi 	vplyvmi prostredia.
	Program jeho činnosti sa člení do troch oblastí:
	- pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch, krúžkoch a kluboch,
	- príležitostná voľná činnosť (tvorivé dielne, výstavky, exkurzie, súťaže, 	spoločenské a športové podujatia),
	- prázdninová činnosť formou prímestských a pobytových táborov.
	Potešiteľnou skúsenosťou desaťročného trvania CVČ je sústavný záujem detí 	o činnosť v ňom (v školskom roku 1999/2000 viac ako 500 detí v 30 	záujmových útvaroch).
	Riaditeľkou centra od jeho vzniku je Mgr. Mária Bedlovičová, ktorá okrem 	interných pracovníkov spolupracuje aj s viacerými externistami ako vedúcimi 	záujmových útvarov. 
	Z mimoškolských aktivít škôl v meste zaznamenáme niektoré z nich, ktoré 	presahujú „hranice“ mesta.
Šaliansky	Pravidelnou aktivitou je prednes poézie a prózy v slovenskom jazyku, v ktorom Maťko	osobitné postavenie má súťaž v prednese slovenských povestí „Šaliansky Maťko 	J. Cígera-Hronského“.       
	Po úspechoch v školskom, okresnom i krajskom kole Lipany (samozrejme 	i okres a kraj) reprezentovala Dáša Radačovská, žiačka 4. ročníka ZŠ 	Hviezdoslavova ul. Za svoj výkon bola ocenená medailou a diplomom bez 	uvedenia poradia. Morálne bola ocenená aj Mgr. Ľ. Dobrovičová, zástupkyňa 	riaditeľky školy, ktorá našu reprezentantku na súťaž pripravovala a ktorá svoje 	recitátorské skúsenosti odovzdáva žiakom. 
Rozhlasová	Študenti nášho gymnázia v „domácom“ štúdiu sa zúčastnili rozhlasového 
súťaž	zápolenia Slovenského rozhlasu. Rádio Regina – štúdio Košice zorganizovalo 3. gymna-	kolo študentskej súťaže Rozhodni sa sám. Súťažnými partnermi im boli 
zistov	spolužiaci Gymnázia v Sabinove. 
	Súťaž mala osem zaujímavých kôl, o čom svedčia aj ich názvy: Do toho, 	Predstavovanie, Tri otázky pre ..., Ak vieš, odpovieš, Z notových osnov, Slová, 	slová, slová, Tetris (hlavolam) a Čítaš. Výrazným pätnásťbodovým náskokom 	naši gymnazisti súťaž vyhrali. Hádam najúspešnejšími pre nich boli kolá Slová, 	slová, slová (vlastná tvorba študentiek Kláry Borsovej a Anety Turociovej) 	a záverečné kolo Čítaš (vedomosti z literatúry).
	K súťaži sa veľmi pekne vyjadrila Ing. Eva Lazoríková, absolventka nášho 	gymnázia (Šurinová v študentských rokoch všestranne aktívna), teraz 	zástupkyňa riaditeľky: „Kto by sa v čase od 15,00 do 16,30 (16. júna – 	poznámka kronikára) posadil ako pozorovateľ v improvizovanom štúdiu na 	Gymnáziu v Lipanoch, zaiste by bol prekvapený atmosférou, ktorá sa vznášala vo 	vzduchu. V dnešných neľahkých časoch dobre padne napiť sa čistého prameňa 	radosti a spontánnosti, ktorý vyviera z mladých. A aj preto je práca s mladými 	taká pekná.
Deň matiek	Peknými aktivitami v prospech mesta a jeho obyvateľov sa reprezentovali aj 	ďalšie školy:
	Pod názvom Deň vďaky a sila lásky pedagógovia ZŠ Komenského ul. 14 so 	zverenými žiakmi  venovali svoj kultúrny program matkám v nedeľu 14. mája 	(Deň matiek). Program zostavený zo slovno-žartovných a scénických žánrov, 	ktoré boli dotvárané živými vstupmi moderátorov, naozaj zaujal a bol odmenený 	búrlivým potleskom, ale aj slzami dojatia na nejednej tvári.
Logo školy	ZŠ Komenského ul. 12 na slávnostnom zhromaždení osadenstva školy a hostí 	predstavila nové logo školy – „múdru sovu“, ktorá si sedí na lipovom konáriku. 	Námet žiaka 9. ročníka L. Mika realizoval lipiansky výtvarník p. Miroslav 	Bucher. Logo slávnostne odhalil Ing. Eduard Vokál, primátor mesta. Logo bude 	zdobiť ak dresy športovcov školy. 
Svátky	Bohatými tohoročnými aktivitami vo viacerých umeleckých odboroch sa 
písní	reprezentovala aj ZUŠ. Špičkový úspech si však „vyspievali“ členovia speváckeho Olomouc-	zboru školy pod umeleckým vedením i taktovkou Gabriely Pintérovej, učiteľky spevácky	školy. Tým špičkovým úspechom bolo najprv pozvanie a potom úspech na 
zbor ZUŠ	Festivale pěveckých souborů Svátky písní Olomouc s medzinárodnou účasťou  	112 zborov z celého sveta pod záštitou ministerstva kultúry Českej republiky. 	Cenná strieborná medaila je nepochybne tým najväčším úspechom v histórii 	školy. Dobrá povesť speváckeho zboru sa potvrdila pozvaním a vystúpením na 	benefičnom koncerte pri príležitosti 30. výročia vzniku Ústavu pre telesne 		postihnutú mládež v Košiciach v prekrásnych priestoroch Divadla Janka 	Borodáča. Zo záznamu koncert vysielala aj Slovenská televízia začiatkom 	decembra.   
	Ak sa tu objavuje mesiac december tak ešte dodáme, že vyvrcholením 	umeleckých snažení pedagógov školy a ich žiakov bol vianočný koncert, už 	tradičná umelecká udalosť roka v meste, ktorá približuje neopakovateľné čaro 	Vianoc. „Je v nich skryté posolstvo lásky a porozumenia“, napísala vo vianočnom 	vydaní ALR učiteľka spevu Mária Ondrejová, ktorá spolu s riaditeľom školy 	Jozefom Lazoríkom a učiteľmi Frankom, Frankovou, Cvancigerovou a ďalšími 	sa podieľala na umeleckých úspechoch školy.
Rastlinky	S množstvom zaujímavých vekuprimeraných podujatí prišli aj najmenší – 
zo škôlky	školkári z obidvoch materských škôl mesta. Za všetky spomenieme aspoň 	jesenné dopoludnie Rastlinky z našej škôlky detí Materskej školy na Ulici kpt. 	Nálepku. Išlo o výstavku v exteriéri školy, ku ktorej sa deti dostali po kvetinovej 	cestičke. Jej smer určovali rozvešané práce detí, ktoré boli zhotovené rôznymi 	technikami. Na konci kvetinovej cestičky bol inštalovaný panel ďalších detských 	prác s nádychom fantázie a rozprávkových motívov. Kvetinovú výstavku 	dopĺňala bohatá kolekcia ovocia a zeleniny od rodičov, ktorí mali možnosť 	výstavku tiež vidieť v sprievode vlastných detí. V závere deti rozveselili školský 	dvor pesničkami a riekankami o prírode, o jeseni a jej plodoch a pekným 	spestrením bola aj dramatizácia rozprávky O repe. Podujatie bolo naozaj 	pekným príkladom vytvárania zmyslu a citu pre otázky prírody a životného 	prostredia u detí a podnecovania ich prirodzenej detskej zvedavosti. 

	VII. Kultúra_________________________________________
	Rok 2000 – Jubilejný rok bol bohatý aj v kultúre. Predovšetkým mesto, 	presnejšie referát kultúry MsÚ prišli s viacerými iniciatívami. Za 	najvýznamnejšie možno považovať najmä dve:
	- dokument Voľný čas a možnosti realizácie detí, mládeže a dospelých 	v Lipanoch. Starostlivým „mapovaním“ sa tých možností našlo až dvadsaťtri, 	a to rôzneho druhu (súbory, kluby, záujmové organizácie...) a všetky boli 	občanom ponúknuté v ALR na verejnú diskusiu a prípadne kontakty 	s kontaktnými 	osobami (pozri ALR z 12. apríla).
Súťaž	- Prostredníctvom ALR mestský úrad tiež vyhlásil súťaž Jubileum 2000 v týchto Jubileum	odboroch: prednes poézie a prózy, v speve ľudových a populárnych piesní, vo 2000	vlastnej literárnej tvorbe, vo výtvarnej práci, všetko s presnými podmienkami. 	Pre vlastnú literárnu tvorbu a výtvarné práce boli odporúčané témy týkajúce sa 	predstáv o 3. tisícročí, ale pripúšťali sa aj témy zvolené súťažiacimi (pozri ALR 	z 18. februára).
Pamätník	Toto roku sa vrátime k pamätníku k roku 2000, o ktorom sme písali 
v inej 	v minuloročnom zápise (pozri II. zv., str. 162 – 163). V ankete vyhlásenej 
podobe	k zverejnenému návrhu sa písomne vyjadrilo 94 občanov, 77 stanovísk bolo 	súhlasných, 17 nesúhlasných. Z diskusie a z rozhovorov sa zistilo, že mnohým 	občanom veľmi leží na srdci pamätník, ktorý pred 72 rokmi, pri príležitosti 	ukončenia prvej svetovej vojny, postavili naši predchodcovia, čo poslanci MsZ 	spolu s primátorom vnímali veľmi citlivo. 
	V januári došlo aj k upresneniu ceny navrhovaného pamätníka zo strany autora. 	Návrh presiahol milión korún a tak značne prevýšil čiastku, ktorú MsZ na tento 	účel predbežne vyčlenilo. Preto mestská rada i ostatní poslanci citlivo zvážili 	všetky okolnosti a rozhodli, že pre neprimerane veľkú finančnú náročnosť v dobe 	veľkej nezamestnanosti navrhovaný pamätník sa v súčasnosti nebude realizovať. 	Na základe reakcií občanov upraví sa pôvodný pamätník obetiam vojen aj 	s okolím v parku a prípravy sa návrh na umiestnenie pamätnej tabule 	k Jubilejnému roku.
	Už sme naznačili, že rok 2000 bol v kultúre bohatý. Uskutočnilo sa v ňom veľa 	vydarených podujatí. Stalo sa tak nielen zásluhou „dovezenej“ kultúry, ale 	predovšetkým zásluhou detí, mladých ľudí a občanov mesta, ktorí sú ochotní 	venovať svoje osobné voľno verejnoprospešným činnostiam. K nim patria aj 	členovia troch súborov, ktorých činnosť je po verejných vystúpeniach doma i za 	hranicami Slovenska lipianskej verejnosti už dobre známa.
Folklórny 	Folklórny súbor Šarišská lipa pracuje pri MsÚ od marca toho roku, no v máji sa súbor 	už predstavil prvým vystúpením. Viac ako päťdesiatčlenný súbor hudobníkov, Šarišská	tanečníkov a spevákov má štvorčlenné vedenie: Jozef Ferenčák, vedúci súboru, lipa	RsDr. Andrej Novotný, choreograf, Mgr. Michal Hromjak, pedagóg, vedúci 	hudobnej a speváckej zložky, Iveta Hrabčáková, organizačný vedúci. Súbor už 	má aj svoj plagát, ktorý je dokumentačnou prílohou zápisu.   
	Za krátky čas pôsobenia dosiahol pekné výsledky. Zúčastnil sa mnohých 	folklórnych slávnosti a podujatí v blízkom okolí a, samozrejme, u nás doma. 	Z tých reprezentatívnejších spomenieme účasť na slávnostiach v Piwnicznej, na 	folklórnom festivale vo Východnej. Vrcholom sezóny bolo jeho hosťovanie na 15. 	ročníku piesní, tancov a folklóru Istibansko-Zdravozivo v Macedónsku, kde 	spomedzi 12 súborov obsadil 1. miesto laureáta. ALR  z 5. októbra uverejnili 	reportáž členov súboru Stanislavy Bujňákovej a Adriána Harčára o tomto 	zájazde pod názvom Folklórny súbor vo svete úspešne, kópiu fotografie 	z vystúpenia, kópiu diplomu. 
TK Tilia	Povesť reprezentatívneho telesa získava Tanečný klub Tilia, ktorého začiatky sa 	spájajú s rokom 1996. Vedie ho trénerka Katarína Karlíková. Po ťažkých, najmä 	priestorových, prvých dvoch rokoch prichádzali prvé úspechy zo súťaži 	východoslovenského regiónu. Z nich spomenieme vydarený Lipiansky pohár 	v decembri, podujatie krajského charakteru, na ktorý prijali pozvanie tanečné 	školy z celého regiónu. Členovia nášho klubu sa na ňom úspešne reprezentovali. 	Za svoj najväčší tohoročný úspech členovia klubu považujú 3. miesto na 	Majstrovstvách Slovenska v plesových choreografiách v Žiari nad Hronom. 
	Reportáž o Lipianskom pohári „Deň tanca v našom meste“ pre ALR s dátumom 	20. decembra napísali členovia klubu Jozef Gira a Jana Toporcerová. Fotografie 	ako dokumentačná príloha sú zo spomínaných majstrovstiev Slovenska.
	Pre rok 2001 klub pripravuje veľký projekt – výchovný koncert „Historický vývoj 	tanca od začiatkov až do súčasnej podoby súťažného tanca“. Neuveriteľných 94 	členov klubu má smelé plány, no ukazuje sa, že pre verejné vystúpenia musí 	hľadať väčšie priestory. 
Súťaž 	Súťažné skúsenosti na ozajstných „doskách, ktoré znamenajú svet“, v Divadle mladých	Alexandra Duchnoviča v Prešove získavali členovia dvoch detských divadelných divadel-	súborov: DDS pri ZŠ Komenského ul. 12 (vedú ho PhDr. Eva Bujňáková a Mgr. níkov	Elena Dudová) a DDS Slniečko pri MsÚ (vedú Antónia Chovancová a Iveta 	Hrabčáková).  Prvý z dvoch spomínaných súborov získal prvé miesto, druhý 	druhé miesto. Presvedčivý herecký výkon žiačky ZŠ Komenského 12 Ľubice 	Majtnerovej porota odmenila osobitným ocenením. Prehliadka bola pre členov 	našich detských divadelných súborov podnetom, aby ich aktivity pokračovali aj 	v budúcnosti.    
Film – kino	Samostatnou oblasťou lipianskej kultúry je práca s filmovým umením. Situácie 	v nej je pomerne nepriaznivá, klesá návštevnosť. Všetky tri ukazovatele činnosti 	majú zostupný trend, napríklad v porovnaní s predchádzajúcim rokom:
	- počet predstavení:		  119		rozdiel:		    - 32
	- počet návštevníkov:          5 063				              - 990
	- tržby:		                 182 037 Sk			          - 51 543 Sk
	Práca s filmom je v súčasnosti skôr obchodom, biznisom ako zábavou a umením. 	Ak to bude tak pokračovať, povedie to k zániku malých kín, kín druhého 	a tretieho okruhu, pre ktoré podmienky distribučných spoločností často krát nie 	sú prijateľné. 
Knižnica	Mierne poklesli aj ukazovatele v práci knižnice; opäť ich porovnáme s minulým 	rokom:
	- výpožičky: 		42 728		rozdiel: 		- 7 896
	- čitatelia: 		     943						-    108
	- návštevnosť:		17 747						- 3 545
	Podľa názoru pracovníčok knižnice pokles zapríčinila revízia knižničného fondu, 	ktorá prebiehala celý mesiac august. V tom čase knižnica bola zatvorená. 	Výsledok revízie bol nasledovný: odrevidovaných bolo 14 309 knižničných 	jednotiek, z toho 121 v hodnote 3551,50 Sk bolo navrhnutých na vyradenie. 	V prírastkovom zozname je evidovaných 26 101 zväzkov literatúry vo 	vyraďovacích zoznamoch  11 705 zväzkov. Po ich odrátaní od prírastkového 	zoznamu vychádza počet 87 nezvestných kníh, čo predstavuje 0,033 % 	povolených strát z maximálne prípustného rozsahu strát 0,5 % z výpožičiek za 	obdobie od poslednej revízie. 
Modrá 	V minulom roku sme do kroniky mesta zapísali Komunitnú nadáciu Modrá Torysa	Torysa, neziskovú mimovládnu organizáciu pre posilnenie účasti verejnosti na podporené	riešení problémov hornotoryského regiónu v povodí rieky Torysy pod 
projekty	Levočskými vrchmi. Ako základinu dostala časť Goldmanovej ceny doc. Ing. 	Michala Kravčíka, CSc. (bližšie pozri obsiahly zápis: II. zv., str. 163 – 166).
	V tomto roku nadácia potvrdila celkom 43 projektov v hodnote 293 600 Sk v 	regióne, z čoho na projekty z Lipian pripadla čiastka 77 400 Sk (13 projektov), 	najviac na projekt Internet pre gymnázium – 13 000 Sk a na projekt Mestská 	liga vo volejbale pre dospelých – MIX – 15 000 Sk. Ďalšie lipianske projekty 	mali takýto obsah: Hudobno-folklórne tradície hornotoryského regiónu 	v činnosti folklórneho krúžku, Trasa zdravia, Propagujeme svoj región, 	Folklórny súbor Šarišská lipa, Športom za zdravý a lepší život, Tri dni kanoe pre 	deti a mládež, Skrášľuj si svoju školu, Ženský program, Za čistejšie Lipany, 	Činnosť futbalových športových tried v školskom roku 2000/2001., Nové 	mažoretky. 
Týždeň	S nadáciou Modrá Torysa veľmi úzko súvisí aj jedno zaujímavé podujatie, ktoré environ-	organizovala vo februári  - Týždeň environmentálnej výchovy s cieľom mentálnej 	ponúknuť občanom mesta a okolia sériu podujatí, ktorých spoločným 
výchovy 	menovateľom bola ekológia, ochrana prírody a formovanie vzťahu ľudí k nej.
	Program týždňa sa začal otvorením expozície putovnej alternatívnej výstavy 	„Svet obnoviteľných energií 2000“, pokračoval prezentáciu aktivít 	mimovládnych organizácií, stretnutiami a vyvrcholil 25. februára stretnutím 	starostov obcí hornej Torysy, zhodnotením týždňa, tlačovou konferenciou 	a diskusným fórom na tému Chráňme si životné prostredie. Podrobný program 	týždňa a rozhovor s Mgr. Soňou Sabolovou, správkyňou nadácie Modrá Torysa 	so sídlom v Lipanoch, bol uverejnený v Aktualitách lipianskej radnice (ALR) zo 	dňa 18. februára toho roku.  
Darcovia	V zápise za rok 1997 (pozri II. zv., str. 70 -71) sme písali o to, že mesto 
krvi	každoročne prejavuje pozornosť bezpríspevkovým darcom krvi. V roku 1999 je 	zápis o tom, že šesť držiteľov Zlatej plakety prof. Janského bolo ocenených 	Cenou primátora mesta (pozri II. zv., str. 131). V tomto roku môžeme 	s potešením zapísať, že k nim pribudli ďalší: Ladislav Demko, držiteľ zlatej 	plakety (Tajovského 4), držiteľ striebornej plakety Anton Angelovič, Dubovická 	roveň 12 a držitelia bronzovej plakety: Martin Novák, Námestie sv. Martina 30, 	Ľubomír Vojtek, Jánošíkova 62 a Jozef Kuľaša, Moyzesova 23. Všetci menovaní 	boli finančné ocenení predsedom Okresného spolku Slovenského červeného 	kríža (ďalej SČK) v Sabinove Mgr. Danielom Smrekom na ustanovujúcej schôdzi 	Miestneho spolku SČK v Lipanoch dňa 28. apríla za prítomnosti viacerých 	darcov krvi (pozvaní boli všetci) a primátora mesta Ing. Vokála. Nad obnovením 	činnosti SČK v Lipanoch treba vyjadriť radosť, podobne aj nad pribúdaním 	darcov krvi z radov mladých ľudí (absolventov škôl a vysokoškolákov), aj keď 	ako sa zdá, súčasná doba (vraj pre nedostatok financií v zdravotníctve) nie je 	darcovstvu krvi priaznivo naklonená. Žiaľ! (pozn. kronikára, držiteľa zlatej 	plakety z roku 1993).

	VIII. Cirkevný život____________________________________
Privilégium	Obsah pojmu Jubilejný rok 2000 nadobudol plný význam v cirkevnom živote 
farského	mesta. Všetky príčiny duchovného života farnosti i mesta sa od neho odvíjali. chrámu	Sprevádzala ho nevšedná udalosť datumovaná dňom 26. januára 2000: 	dekrétom Arcidiecézy Košice (Prot. Č. 1271/99 b,) o získaní odpustkov 	Jubilejného roka 2000 v súlade s bulou Incarnationis mysterium, ktorou pápež 	Ján Pavol II. vyhlásil Veľké jubileum 2000, a zároveň podľa Smerníc pre 	získanie jubilejných odpustkov, ktoré dňa 29.11.1998 vydala Apoštolská 	Penetenciálna v Ríme, boli spolu s katedrálou v Košiciach určené ďalšie chrámy, 	ktoré majú toto privilégium. Medzi nimi je aj lipiansky farský chrám sv. 	Martina, biskupa. V Lipanoch sme to považovali za osobitné vyznačenie. 
	Naplniť toto vyznačenie znamenalo duchovnú i organizačnú prípravu. Výzdoba 	kostola bola uspôsobená tak, že je dominoval veľkoplošný obraz Narodenie 	(olejomaľba uschovávaná na fare, pôvodne slúžila ako jasličky – betlehem vo 	vianočnom liturgickom období) s ústredným mottom zo Svätého písma: Ježiš 	prišiel „aby nik kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný“ (JN 3, 16).
	Pre domácich pútnikov a pútnikov z dekanátu bol chrám otvorený v pracovných 	dňoch od 10 do 15 hodiny. V hodinových intervaloch – „službách“ boli pútnikom 	k dispozícií ochotní veriaci pre poskytnutie rád a informácií. Púte boli i spoločné 	– a pešie. V soboty prichádzali pute z farností dekanátu vedené duchovnými 	otcami sláviť sv. omšu a po splnení podmienok získať jubilejné odpustky. 	V letných a jesenných mesiacoch prinášali v sprievode kvety, plody a úrodu 	z polí a záhrad. V privilegovanom farskom chráme ich spravidla vítal niektorý 	z duchovných otcov našej farnosti. 
Kalendár	Celý jubilejný rok prebiehal podľa Kalendára Jubilejného roka 2000, a to jubilejného	rímskeho, celoslovenského i kalendára jednotlivých slovenských diecéz. 
roku	Ústrednou udalosťou roka bol Celoslovenský eucharistický kongres, ktorý sa 	konal v Bratislave v dňoch 23. – 24. septembra. Vyvrcholil slávením sv. omše 	o Eucharistii, poklonou a procesiou v uliciach Bratislavy, v ktorej sa pri 	prenášaní Sviatosti a požehnaní striedali biskupi Slovenska. Sväté omše 	o Eucharistii sa slávili aj v kostoloch našej farnosti. 
Farská púť	Príspevkom našej farnosti  do Kalendára bola aj farská púť na trase Benátky – 	Padova – Rím – Assisi koncom apríla spoločne s veriacimi farnosti Dubovica. 	Celá päť bola duchovne bohatá, ale za vrcholy účastníci považovali vstup 	Svätými bránami do bazilík, výstup Svätými schodami a audienciu so Svätým 	otcom na svätopeterskom námestí a jeho pozdrav v slovenčine „Pozdravujem 	pútnikov z Lipian“. Pri hrobe sv. Františka v Assisi, kde sa púť končila si pútnici 	vyprosovali dar z rozlišovania hodnôt v dnešnom svete. Pôsobivá reportáž o púti 	pre júnové vydanie ALR napísala Mária Vokálová, stredoškolská profesorka 	gymnázia. Ukončila ju slovami: „Ďakujem za všetky milosti a dary, ktoré sme 	získali... Chceme ich priniesť domov a rozdávať...“
Reštauro-	V hesle „Rok kresťanskej kultúry“ (bližšie pozri II. zv., str. 167 – 168) 
vanie 	v minuloročnom zápise sme písali o zadaní sakrálnych plastík (sôch a oltárov) 
oltárov	farského chrámu reštaurátorským ateliérom. Rok 2000 môžeme uzavrieť 
a sôch	s potešením, že oltáre a sochy sú na svojich miestach: oltár sv. Anny v južnej 	kaplnke reštaurovala Mária Horňáková v Bratislave, oltár Sedembolestnej 	v severnej kaplnke Štefan Liváň v Spišskom Podhradí (s osobitným prispením 	premiéra Slovenska Mikuláša Dzurindu z jeho osobného fondu 200 tisíc Sk 	a z fondu Pro Slovakia 50 tisíc Sk).
	Osobitnú zmienku si zaslúžia aj pieskovcové sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. 	Júdu Tadeáša, pôvodne umiestnené na severnom nádvorí farského chrámu, 	pochádzajúce údajne zo 17. storočia. Po združení finančných prostriedkov 	farského i mestského úradu ich kópie vyhotovil akademický sochár Štefan Kovaľ 	z Vyšných Ružbách (za 400 tisíc Sk). Po konzultácii s pracovníkmi Slovenského 	ústavu pamiatkovej starostlivosti v Prešove socha sv. Ján Nepomuckého bola 	umiestnená v areáli Domu pokojnej staroby a socha sv. Júdu Tadeáša „v tieni“ 	starobylej lipy na nádvorí kostola. 
Pamätná	So sochou sv. Júdu Tadeáša sa spája významná udalosť: na rozhraní storočí tabuľa	a tisícročí niekoľko minút pred záverom roka 2000 ju na mieste požehnal dekan 	– farár farnosti vdp. ThLic. Kamil Jankech. Mesto tak našlo riešenie ako 	náhradu za nerealizovaný pamätník k Jubilejnému roku 2000. Na podstavci 	sochy umiestnilo tabuľu s textom „smerom odvrchu dole“:
	„Socha sv. Júdu Tadeáša bola obnovená farnosťou a mestom v Jubilejnom roku 	2000
	Pripomíname
	1939 – 1945 – holokaust, 2. svetová vojna
	1914 – 1918 – prvá svetová vojna
	1. pol. 14. storočia – výstavba chrámu sv. Martina
	1312 – prvá písomná zmienka o meste Lipany“.
Návrat do 	K predchádzajúcemu zápisu o obnove a reštaurovaní oltárov a sôch farského 
roku 1923	chrámu uvedieme jednu malú retrospektívu:
	Pri návšteve okresného archívu sme mali možnosť nazrieť do zápisníc obecného 	zastupiteľstva Lipian z rokov 1917 až 1923. V jednej z nich, zo dňa 6. augusta 	1923 ako „Predmet 1“, sme našli zápis o prerokovaní opravy oltárov a obrazov 	v kostole podľa prípisu Štátneho úradu pre ochranu pamiatok v Bratislave č. 903 	zo dňa 4. februára uvedeného roku. Štát navrhuje obnos 5 000 korún, no odhad 	odborníka je 9 600 korún, preto sa žiada obec, aby ako kurátor kostola zbytok 	doložila. Obec súhlasí prispieť, lebo „... v kostole sú pamiatky naozaj staré 	a historické a bolo by škoda, aby tieto pamiatky nechaly sa na nivoč prijísť“ (citát 	zo zápisnice – pozn. kronikára). Finančná komisia má „vyhľadať úhradu na 	tento 	obnos“, (v dobrovoľnej zbierke alebo v dodatočnom rozpočte): lebo táto 	suma sa v rámci bežného rozpočtu zobrať nemôže“ (citát ako vyššie).
	Žiaľ nepodarilo sa zistiť, či sa oprava naozaj uskutočnila a s akými následkami.
Chrámové	Zabudnúť nemôžeme ani na chrámové zbory, ktoré vedú súrodenci Broschovi zbory	(Jozefa a MUDr. Kornel). Vo Svätom roku sa im ušlo osobitného uznania, keď 	boli prizvaní k spolupráci na skladbe – omši „Missa liberorum in F“ autora 	Bernarda Hersteka s detským speváckym zborom Prešovčatá. Omša dostala 	nielen chrámovú podobu (Lipany, Piwniczna – pri svätej omši  v Deň Lipian 	v Piwnicznej, chrám Krista Kráľa v Prešove, sídlisko Sekčov), ale i podobu 	televíznu nahratú v prešovskom františkánskom chráme. O prizvaní našich 	chrámových zborov sa Bernard Herstek, autor omše, zakladateľ a doterajší 	vedúci Prešovčiat vyjadruje v časopise Zrno – Hlas (číslo 43 z 19. októbra) 	krátko: „Keďže kvôli koncertu v Paríži sa natáčania nemohol zúčastniť košický 	Zbor sv. Cecílie, prizvali sme vynikajúci zbor z Chrámu sv. Martina v Lipanoch. 	Myslím si, že sa urobilo veľmi pekné dielo... – interpretačné dielo 243 ľudí“. 	Prizvanie k spolupráci a úspech spoločného diela je jednou zo satisfakcií  za 	namáhavú dlhoročnú umeleckú i organizačnú prácu s chrámovými zbormi 	v Lipanoch. 
Krížová	Do rámca Jubilejného roka sa patrí zaradiť  ešte jednu udalosť : realizáciu 
cesta	zámeru z minulého roka vybudovať krížovú cestu – minikalváriu v bývalých 	ovocných záhradách pod starým cintorínom so začiatkom na ohybe chodníka 	k starému cintorínu a ukončením troma krížmi pri severnom okraji cintorína. 	Myšlienka minikalvárie  sa „zrodila“ v rozhovore primátora mesta s poslancom 	MsZ Milanom Fabiánom. Štrnásť zastavení  krížovej cesty a tri kríže podľa 	výtvarného návrhu Miroslava Buchera v dreve realizovalo niekoľko zanietených 	občanov Lipian. Podobne aj terénne úpravy. 
	Z poverenia otca arcibiskupa posviacku krížovej cesty dňa 29. októbra vykonal 	vdp. ThLic. Kamil Jankech, náš dekan – farár, ktorý viedol aj prvú pobožnosť 	krížovej cesty. V meste, vo voľnej prírode, tak pribudol duchovný stánok pre 	spoločné, ale aj individuálne rozjímanie nad Kristovým utrpením.
	Keď končíme túto časť zápisu o cirkevnom živote (týkajúcu sa Svätého roka)	ešte dodáme, že neúnavným iniciátorom všetkých podujatí a počinov (podobne 	ako v trojročnej príprave na jeho slávenie) bol duchovný otec farnosti vdp. 	ThLic. Kamil Jankech, ktorého úsilie bolo obdivuhodné. 
Sľuby 	Ako sme sa dozvedeli z oznámenia alebo od rodičov v období slávenia Veľkého rehoľných	jubilea dve rehoľné sestry pochádzajúce z Lipian skladali rehoľné sľuby:
sestier	Sr. Akvináta Lipovská dňa 30. júla toho roku v chráme sv. Bartolomeja vo 	Vríchu zložila doživotné sľuby v Kongregácii sestier Božského Vykupiteľa 	s mottom „S Kristom včera i dnes a naveky...“ V súčasnosti pôsobí v Levoči.
	Sr. Rosita Kanuščáková dňa 9. decembra 1999 v kostole sv. Heleny v Ríme 	zložila prvé sľuby u Misionárok lásky. Spolu s ňou skladali sľuby 2 sestry z Indie, 	2 z Afriky a 2 z Talianska. Po sľuboch bola vyslaná na misie do Albánska, kde 	pôsobí v misijnom dome v meste Korca. Tam sa rehoľné sestry starajú 	o opustené deti. 
1. výročie	V auguste sme si pripomenuli 1. výročie odovzdania Domu pokojnej staroby do Charitného	plnej prevádzky. 12. augusta bol v zariadení „deň otvorených dverí“ pre širokú domu	verejnosť s kultúrnym programom a o deň neskôr ďakovná svätá omša za 	dobrodincov domu (so spomienkou na zosnulých občanov švajčiarskej farnosti 	Birmensdorf Huberta Zimmermanna a Willyho Ruhstallera), ktorú celebroval 	biskupský vikár pre ekonomiku a charitu, kanonik ThDr. Jozef Korem. Pri tejto 	príležitosti bol do funkcie správcu domu uvedený Jozef Dobrovič (víťaz 	výberového konania), no koncom roka na funkciu abdikoval. 
	Keďže sa v činnosti domu vyskytovali isté ťažkosti, mesto prišlo s iniciatívou, aby 	dom riadila správna rada. Po vyvolaných rokovaniach mesta s Arcibiskupským 	úradom v Košiciach došlo k dohode a nasledovnému zriadeniu správnej rady, 	v ktorej aj mesto má svojich zástupcov (pozri heslo Personálne dokumenty v I. 	kapitole, str. 188).            	
Údaje o 	Pred záverom kapitoly uvedieme ešte údaje o lipianskej farnosti tak, ako sú 
farnosti	obsiahnuté v Schematizme Košickej arcidiecézy 2000 (zostavil Rímskokatolícky 
Lipany	biskupský úrad Košice, vydalo Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov v roku 	2000).
	Na strane 63 sú uvedené tieto údaje:
	Lipianska farnosť spravuje tieto kostoly a kaplnky:
	Lipany: sv. Martina z Tours – farský (ako kamenný kostol sa prvýkrát spomína 	v roku 1352), kaplnka Premenenia Pána na starom cintoríne z roku 1760, na 	Petrovenci sv. Márie Magdalény z roku 1743, v charitnom dome sv. Mikuláša 	z Flüe (švajčiarsky národný svätec) s dodatkom, že aj bývalá obradná sieň 	v Dome nádeje (nový cintorín) bola neveľkou prestavbou zmenená na kaplnku. 	Filiálne kostoly: Ďačov – Nepoškvrneného Srdca Panny Márie z roku 1992; 	Lúčka: sv. Anny z roku 1993 (nový), Najsvätejšej Trojice z roku 1805 (starý, 	sporadický používaný, najmä pri odpustovej slávnosti a pri pohreboch); Lúčka – 	Potoky: sv. Františka Assiského v dome rehoľných sestier La Verna.
	Farnosť má 5 448 veriacich, z toho Lipany 4 343 a je najväčšou farnosťou 	v dekanáte pred Šarišskými Dravcami a Rožkovanami. Ako ďalšie údaje sú 	uvedené: 63 krstov, 31 sobášov, 39 pohrebov, 850 navštevujúcich vyučovanie 	náboženstva, 4 katechéti a 3 momoriadní rozdávatelia sv. prijímania.
	V duchovnej službe pôsobia štyria kňazi: ThLic. Kamil Jankech, dekan – farár, 	Marek Džurbala, kaplán, Andrej Štroncer, kňaz vo farnosti, kanonik Karol 	Hörmann, duchovný správca charitného domu. V roku 2000 farnosť má aj 	štyroch bohoslovcov: Lipany: Ščerba (študuje v Ríme), Poklemba; Krenický – 	Ďačov a Kožuško – Lúčka (všetci traja na Teologickom inštitúte CMBF UK 	v Košiciach – v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského). Z farnosti 	(filiálka Lúčka) pochádza aj stály diakon Ján Kožuško (ako druhý v arcidiecéze, 	pôsobí vo farnosti Košice – Dóm sv. Alžbety).
	Kapitolu o cirkevnom živote uzavrieme slovami ThLic. Kamila Jankecha, dekana 	– farára, z článku – zamyslenie vo vianočnom vydaní ALR (20. decembra), ktoré 	zavŕšia Veľké jubileum 2000:
	„My, žijúci v tomto veku, sme dostali do vienka
	osláviť Veľké jubileum 2000. Kristov námestník
	Ján Pavol II. nás povzbudzuje osláviť jubilejné
	Kristovo narodenie, jubilejné Vianoce s obnovenou vierou,
	oživenou nádejou a s plnou vďačnosťou za dar Krista
	aj za dar uzatvárania tisícročia a otvorenia storočia
	a tisícročia!!!
	Nádejame sa, že vstupujeme do nového storočia a tisícročia
	s nepremárneným Jubilejným rokom 2000. Nech nás Pán
	v ňom žehná a chráni“.

	IX. Telovýchova a šport_________________________________
	Športový Jubilejný rok 2000 bol hádam najbohatší na rôzne ankety 	o najúspešnejších športovcov storočia, roka v jednotlivých športoch 	a odvetviach.
Športovec	Fascinujúcim zážitkom pre športovú i nešportovú verejnosť Slovenska bol storočia	priamy televízny prenos z vyhlásenia športovca storočia. Priami účastníci 
Ondrej	i televízni diváci s napätím sledovali ako členovia pätnásťčlennej poroty 
Nepela	rozdeľovali svoje body slovenským športovcom (od jedného bodu po desať), 	presnejšie desiatim športovcom z dvadsaťšestky denníka Šport. Hlasovanie malo 	dramatický náboj. Víťazne z neho vyšiel a športovcom storočia sa stal legendárny 	krasokorčuliar Ondrej Nepela ziskom 120 bodov pred Antonom Tkáčom 	(dráhová cyklistika) a Vladimírom Dzurilom (hokej). Športovkyňa roka, 	plavkyňa Martina Moravcová, obsadila štvrtú priečku.  
Stanislav	Vo dvoch anketách „bodovali“ aj Lipany, keď náš rodák Stanislav Varga, 
Varga	reprezentant Slovenska, Slovana Bratislava a teraz anglického futbalového klubu 	Sunderland, bol úspešný v ankete denníka Pravda o najlepšieho futbalistu roka 	2000 (druhý v poradí so ziskom 334 bodov) a v diváckej ankete futbalového 	televízneho magazínu Tango o osobnosť roka (tretie miesto, 235 bodov). 	Úspešne sa uviedol aj ako hráč anglickej ligy, o čom svedčí aj športová príloha 	denníka Sme, ktorá dňa 21.8.2000 pod titulkom Vargova víťazná premiéra so 	Sunderlandom uvádza, že „Varga proti Arsenalu vyčnieval nielen výškou, ale aj 	hrou“. Ten istý denník uverejnil aj fotografiu s Vargom „v akcii“, keď 	zneškodňuje nebezpečnú situáciu pred bránou svojho tímu Sunderland. A to 	uvádzame len jeden denník. V športových – a špeciálne futbalových – novinách 	a časopisoch je toho iste viac. Výstrižok zo športovej prílohy denníka Sme 	o Vargovi a výstrižky z futbalových ankiet sú dokumentačnými prílohami 	tohoročného zápisu.
Jedenástka	Vyvrcholením futbalového roka v Lipanoch bolo podujatie Jedenástka roka 
roka 	 2000, čo je vyhlásenie jedenástich futbalistov III. ligy, ktorým tréneri najvyššej 
III. ligy	regionálnej súťaže dali na jednotlivých postoch najviac hlasov. Stalo sa tak 22. 
Maroš	decembra, po prvý raz mimo centra, v Lipanoch, v kinosále MsÚ. V hľadisku 
Smetanka	zasadli pozvaní hostia, sponzori, priaznivci futbalu a samozrejme futbalisti – 	nominanti. V tohoročnom IV. ročníku ankety sa medzi najlepšími umiestnil aj 	hráč domáceho FK Odeva Dukla Lipany  Maroš Smetanka, ktorého bulletin 	podujatia predstavil takto: ...“Je univerzálny futbalista s veľmi dobrými 	individuálnymi hernými schopnosťami. Hrá na poste pravého strednopoliara 	s defenzívnymi úlohami. Jeho prednosťou je veľmi dobrá hra hlavou a kopacia 	technika, čo ho predurčuje plniť náročné taktické úlohy. Je oporou svojho 	mužstva...“ V ankete získal 8 bodov. V jedenástke roka so ziskom 11 bodov sa 	umiestnil aj exlipanec Adrián Šurin, brankár Lokomotívy Košice (otec bol 	dlhoročným pracovníkom Štátneho majetku, aktívnym futbalistom, matka 	ekonómka Technických služieb Lipany).  
	V bohatom kultúrnom programe sa vystriedali predovšetkým domáce súbory: 	spevácky zbor ZUŠ, tanečný klub Tilia, folklórny súbor Šarišská lipa, ale aj 	ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc a spevák ľudových piesní Jozef Andraščík 	z Kamenice. Program bol popretkávaný módnou prehliadkou výrobkov Odevy, 	spol. s r.o., Lipany. Moderoval ho známy športový komentátor Marek Mryglot. 	Dobrovoľné vstupne v čiastke 2 tisíc Sk bolo venované Zariadeniu sociálnych 	služieb, rehabilitačnému stredisku pre deti so špeciálnymi potrebami 	v Lipanoch. 
	Jedenásť najlepších futbalistov III. ligy sa podpísalo do pamätného listu 	podujatia, ktorý je dokumentačnou prílohou zápisu. Dokumentačnou prílohou 	sú aj reportáže a slávnosti futbalu, uverejnené v „Športe pre východniarov“ z 23. 	a 27. decembra so zaujímavým titulkom „Východniarov vraj berú na západe ako 	exotov z inej planéty“ a podtitulkom „Mesto siedmich líp tlieskalo najlepším 	futbalistom regiónu“.
Memoriál	Futbal do tretice – a jubilejný.
Antona	V roku 75. výročia futbalu v Lipanoch futbalový klub Odeva Dukla za pomoci Repľa	sponzorov usporiadal už 20. ročník Memoriálu Antona Repľa – dorastenecký 
- 20. ročník	turnaj vo futbale – dňa 24. júna na mestskom štadióne. 
	Štartovali na ňom starší dorastenci narodení po 1. januári 1981 z týchto 	futbalových klubov: Slovan Bratislava, Odeva Dukla Lipany, LSK Piwniczna 	(Poľsko) a Tesla Stropkov. V dopoludňajších hodinách vzájomné zápasy medzi 	sebou zohrali: Odeva Dukla Lipany – LSK Piwniczna a Slovan Bratislava - Tesla 	Stropkov. V popoludňajších hodinách – po zápase internacionálov Odeva Dukla 	Lipany – LSK Piwniczna – program pokračoval zápasom o tretie miesto 	a finálovým zápasom, z ktorého ako víťaz turnaja vyšli futbaloví dorastenci 	Slovana Bratislava pred Teslou Stropkov , Odevou – Duklou Lipany a LSK 	Piwniczna.
	Pri príležitosti turnaja bol vydaný bulletin a plagát. Bulletin okrem histórie 	turnaja a jeho tohoročných propozícií priniesol aj dve spomienky rovesníkov – 	priateľov Antona Repľa Františka Nižníka a Ing. Jána Turlíka. Z ich spomienok 	zacitujeme posledné vety:
	F. Nižník: „Odišiel známi športovec, dobrý priateľ, veľký človek. Jeho pamiatka 	ostane navždy  v mojich spomienkach“.  
	Ing. J. Turlík: „Ďakujem usporiadateľom tohto už tradičného podujatia 	konaného na jeho počesť, že aj mne takouto formou umožnili uctiť  si pamiatku 	môjho priateľa“.
Halový	Nádeje lipianskeho futbalu – žiaci športových tried (so zameraním na futbal) na futbal	ZŠ Komenského 12 začali v tomto roku s novou tradíciou, a to 1. ročníkom 	medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale o Putovný pohár primátora 	mesta Lipany. Jeho usporiadateľmi boli: MsÚ, ZŠ Komenského 12 a FK Odeva 	Dukla a miestom konania telocvičňa ZŠ Komenského 12.
	Predstavilo sa na ňom päť družstiev: dve domáce (7., 8. ročník ŠT pri ZŠ) Stará 	Ľubovňa a dve poľské: Muszyna a Piwniczna. Po vzájomných stretnutiach 	záverečné poradie bolo nasledujúce: ŠT 8. Lipany, Stará Ľubovňa, ŠT 7. Lipany, 	Piwniczna a Muszyna. Víťaz získal putovný pohár, ktorého majiteľom sa môže 	stať po dvoch nasledujúcich obhajobách víťazstva (po sebe) alebo päťnásobnej 	obhajobe mimo poradia.
	V školskom roku 1999/2000 v štyroch športových triedach bolo 106 žiakov. 	Mená niektorých sa objavujú aj v anketách najlepších zostáv: Peter Lichvár, 	Dávid Hovanec, Aleš Ševčovič, Daniel Turák, Ján, Lukáš a Pavol Janičovci, 	Vlado Kerbčár, Lukáš Hudý, Jozef Slaminka a Jozef Fedák. Tréningový proces, 	ktorý od piateho ročníka po deviaty pozostáva zo štyroch až šiestich hodín, vedú 	tréneri: Ján Varecha, Jozef Slaminka, Emil Jacko a Milan Fabián.
	V ďalšej časti zápisu tri podujatia našich turistov. Prvé dve sa týkajú 	cykloturistov:
Kopaninou	1. Kopaninou cross country – preteky na horských bicykloch v piatich 
cross	kategóriách – od najmladších po zrelých mužov v septembri. Organizovanie country	pretekov v obytnej zóne mesta (ľavá strana Námestia sv. Martina a Kopanina) 	malo cieľ zabaviť čo najviac pretekárov, detí a divákov. Prvenstvo v jednotlivých 	kategóriách získali: 1. Nádej: Matúš Gernát, 2. Prípravka: Erik Vaľko, 3. Kadet: 	Michal Šaršala, 4. Junior: Adam Hudák, 5. Elita: Slavo Šaršala.
Spája nás 	2. Spája nás hranica – festival cestovného ruchu v poľskej Piwnicznej spojený hranica	s podpísaním dohody o spolupráci medzi Novosadeckým a Staroľubovnianskym 	okresom. Význam festivalu zvýraznila účasť delegácie Prešovského kraja, 	okresov Prešov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Sabinov a samozrejme aj delegácie 	Lipian ako spriateleného mesta Piwnicznej. A prečo je tu reč o cykloturistoch? 	Preto, lebo súčasťou podujatia bol aj slávnostný hromadný príchod cykloturistov 	do Piwnicznej so štartom v Kremnej na slovenskej strane. V skupine 51 cyklistov 	bolo až 19 z Lipian, traja z nich sa zúčastnili pretekov na horských bicykloch. 	O dopravu do miesta štartu sa postarali sponzori: SOUP Lipany a Obchod 	dennej potreby Jozef Andraščíka v Lipanoch. 
Pešia púť	3. Číslo tri má unikát v podujatiach lipianskych turistov – Prvá pešia /!/ púť turistov	Lipany – Częstochova /Poľsko – národné pútnické miesto na Jasnej hore/ Lipany -	v dňoch 13. až 27. augusta na počesť Jubilejného roku 2000. Trasu 360 km pod Czestochova	vlastnou hor.... (vyrobil ju Ing. Lipovský z Dubovice) sa rozhodli absolvovať títo 	turisti: Vladimír Plavčan (“duša“ a organizátor), Ing. Jozef Majtner, dpt. 	Bernard Majtner, Ing. Andrej Benc, MUDr. Anna Bencová, Jozef Dzurus, Ing. 	Anton Bednár, Slavomír Fedák, Jozef Reištetter ml. polovica etáp/. Pútnikov 	sprevádzalo motorové vozidlo s posádkou: Jozef Reištetter, Ľudmila 	Reištetterová, Jozef Reištetter ml. a Anna Plavčanová.
	Denník púte, ktorý je dokumentačnou prílohou zápisu starostlivo viedol dpt. 	Bernard Majtner. Je veľmi obsiahly, no predsa z neho zacitujeme (hádam 	najrozhodujúcejšie okamihy):
	„Nedeľa 13.8.2000:
	6,15    -   svätá omša odslúžená p. kaplánom (vdp. Džurbala – pozn. kronikára) 	a posvätenie zástavy.         
	7,30    -  odchod z Lipian.
	17,00  -  prichádzame do Matysovej – ubytovali sme sa na obecnom úrade 	v kinosále.
	Štvrtok 24.8.2000:
	15,45  -  Jasná hora – cieľ našej cesty, Vladimír Plavčan poskytol rozhovor rádiu 	Jasná Gora. 
	Sobota 26.8.2000:
	5,15    -  ideme do kostola k obrazu Matky Božej Jasnohorskej.
	10,30  -  svätá omša odslúžená poľským prímasom Glempom, na ktorej bolo 55 	biskupov.
	Nedeľa 27.8.2000:
	10,00  -  spoločne (peší turisti, cyklisti, manželky) sme sa rozlúčili s pútnickým 	miestom.
	20,00  -  prichádzame na začiatok Lipian.
	20,20  -  pešo kráčame ako procesia smerom do kostola. Na pešej zóne sa 	stretávame s p. dekanom (ThLic. Jankech – pozn. kronikára) a procesiou, ktorá 	nám išla oproti.
	20,40  -  sme v chráme sv. Martina, kde sme boli veľmi dojímavo a vrúcne 	prijatí“.  
	Radi ešte dodávame, že v dňoch 22. – 28. augusta púť absolvovalo aj osem 	cykloturistov. 
	Svoje dojmy z púte v Aktualitách lipianskej radnice (ALR) na pokračovanie 	tlmočila priama účastníčka MUDr. Anna Bencová.

	X. Obyvateľstvo______________________________________
	Obvyklým začiatkom tejto kapitoly sú štatistické údaje, ktoré kronikár získava 	z úseku evidencie obyvateľstva (ohlasovne) mestského úradu.
Štatistika	V roku 2000:
	- počet narodených 75, z toho v rómskej komunite 28 (37,3 % z počtu 	narodených),
	- počet zomrelých 30,
	- počet prisťahovaných – prihlásených k trvalému pobytu 85, z toho do 	charitného domu (ďalej CHD) 14,
	- počet odsťahovaných 79.
Najstarší	Ku koncu roka mesto evidovalo 6 135obyvateľov. Najstaršími z občanov (tak občania 	ak im mesto blahoželalo v ALR) sú napríklad:
	- 80 rokov a viac:
  	Arvaiová Anna, 20.7.1920, Hviezdoslavova 66 (CHD)
  	Blašková Helena, 16.2.1920, Odbojárska 28
  	Gajdoš Ján, 20.2.1920, Moyzesova 20
  	Grešová Margita, 7.3.1920, Hviezdoslavova 66, (CHD)
  	Liščinská Anna, 13.3.1920, Štúrova 7
  	Mathé Dezider, 6.2.1920, Štúrova 21
  	Ondrej Ján, 5.3.1920, Moyzesova 4
  	Pivovarníková Terézia, 10.1.1920, Hviezdoslavova 66 (CHD)
  	Smoľaková Zuzana, 17.2.1920, Kukučínova 22
  	Hrašková Rozália, 9.12.1915, Krivianska 29
  	Martaus Ladislav, 6.11.1915, Pod Kopaninou 11
  	Ondrejová Margita, 8.7.1915, Moyzesova 4
	- 90 rokov a viac:
  	Figurová Mária, 6.9.1910, Poľná 21
  	Hoborová Helena, 7.10.1910, Hviezdoslavova 66 (CHD)
  	Miženková Rozália, 30.7.1910, Za kúpaliskom 8
  	Halagová Mária, 13.8.1909, Jánošíkova 24
  	Grančai Jozef, 30.12.1908, Jánošíkova 90 
  	Červeňáková Kristína, 9.12.1907, Pod Kopaninou 5
  	Jarabinec Michal, 25.9.1907, Hviezdoslavova 66 (CHD)
  	Kovaľová Cecília, 31.12.1907, Tehelná 7
 	 Čarná Cecília, 7.7.1906, Krivianska 32.
Úmrtia	Zo zomrelých občanov najstaršou bola obyvateľka charitného domu Alžbeta 	Švačová, nar. 9.10.1907, zomrela 19.2.2000; najmladším bol Marián Kotľár 	z Ulice Za traťou 56, nar. 16.4.1982, zomrel 27.7.2000.
Pavol	V tomto roku zomrel aj jeden člen MsZ Pavol Voľanský. Pred dovŕšením veku
Voľanský	37 rokov zahynul tragicky dňa 9. septembra. Manželke zanechal dve maloleté 	deti. Odišiel iniciatívny mladý občan – poslanec, „zlatý“ darca krvi, zanietený 	funkcionár stolnotenisového klubu a obnoveného územného spolku SČK, dobrý 	človek.
Frekvencia	Už viac rokov sledujeme frekvenciu mien u narodených. Ani v roku 2000 sa však 
mien	nevyskytla výrazná frekvencia niektorého mena : z chlapčenských mien Dávid 	(4x), Jakub (3x) a Dominik, Erik, Lukáš, Martin, Matej, Pavol (2x); 	z dievčenských: Dominika, Eva, Klára, Kristína, Lucia (2x). Z pohľadu na mená 	narodených sú na lipianske pomery zvláštnosťou také mená ako napríklad: 	Eszmeralda, Izabela, Karin, Nikola, Rosalinda, Sára, Simona.
Meno Mária	Dva roky pred tým sme sledovali frekvenciu mien podľa sôch svätcov v hlavnom 	oltári farského kostola: 1998 sv. Martin (pozri UII. Zv., str. 119 – 120), 1999 sv. 	Mikuláš (pozri II. zv., str. 174) Na tento rok nám zostalo meno Mária 	(v základnej podobe, bez odvodením z neho) podľa ústrednej, najvyššej sochy 	v oltárnej skrini hlavného oltára Panny Márie s Ježiškom. Počítač nám 	z evidencie obyvateľstva „vybral“ 394 nositeliek tohto mena (bez uvedenia veku). 	Medzi najstaršie z nich patria napríklad: Andraščíková Mária, 23.10.1912, 	Námestie sv. Martina 81, Fedušová Mária, 10.2.1913, Sabinovská 9, Lešková 	Mária , 2.7.1912, Hviezdoslavova 66 (CHD), Bartuneková Mária, 29.1.1914, 	Námestie sv. Martina 79, Šamudovská Mária, 7.10.1914, Hviezdoslavova 66 	(CHD), Hrašková Mária, 22.1.1919, Dubovická roveň 4, Mertiňáková Mária, 	15.12.1919, Námestie sv. Martina 28.
	Údaje o obyvateľstve v nasledujúcom roku budú zaiste bohatšie, pretože podľa 	zákona č. 165/1998 Z.z. sa v roku 2001 na celom území SR uskutoční sčítanie 	obyvateľov, domov a bytov. Rozhodujúcim okamihom sčítania bude polnoc 	z piatka 25. mája na sobotu 26. mája 2001.

	XI. Počasie a jeho osobitosti______________________________
Tlač o počasí	Dva charakteristické znaky minuloročného počasia (snehová kalamita 	a extrémne teploty v lete) sa zopakovali aj v tomto roku. Opäť sme mohli 	v dennej tlači čítať takého titulky: Zaujímavé javy v počasí spôsobovali dopravné 	problémy, Po novom prívale snehu boli niektoré dediny opäť odrezané od sveta, 	Lavínové nebezpečenstvo nebolo desaťročia také akútne ako teraz, Máme za 	sebou najvýraznejší extrém za posledných 230 rokov, Globálne otepľovanie bude 	pokračovať, Aj júl teplotne nadnormálny, August prekonal teplotné rekordy, 	September prináša príjemné ochladenie, Sucho podporili minimálne zrážky 	a extrémne vysoká teplota vzduchu (denník Sme z 19., 21., 22. januára, 6. júla 	a 5. septembra).
Zrážky	V Lipanoch (podľa meteorologických pozorovaní a zápisov) sa tieto extrémy 	prejavili takto:
	- zrážky: - sneh v januári: 17. januára 36 cm, 20. januára 60 cm, mesačný úhrn 	100 cm. Najväčšie problémy so snehovou kalamitou vo východoslovenskom 	regióne boli v okrese Bardejov (Hervartov, Hertník), na náročných cestných 	úsekoch (Dargov, Branisko), na rozhraní Zemplína a Abova;
	- dažďové zrážky v Lipanoch: v júni 80,9 mm, v júli 119,3 mm, v auguste 115,7 	mm, v septembri 16,1 mm a v októbri už len 3,3 mm (sucho);
Teploty	- teploty: denné: najvyššie v letných mesiacoch: 6. júna 31°C, 12. júna 34°C, 2. 	júla 27°C, 26. júla 29°C, 14., 17. a 19. augusta 28°C a ešte 2. septembra 25°C, 	nočné: od 20°C (13. júna) po 15°C (14. septembra); teplota pod bodom mrazu 	bola prvýkrát nameraná v noci 24. októbra (- 3°C), no extrémne nízke teploty 	neboli namerané.
Zaujímavosti	V súvislosti s teplotami zaujímavosť: rok 2000 podľa správy Svetovej 	meteorologickej organizácie (WMO) bol najlepším od začiatku pravidelných 	meraní pred 140 rokmi. Priemerná teplota na začiatku 21. storočia v porovnaní 	so začiatkom 20. storočia o 0,6 stupňa vyššia.
	Z tlače ešte jeden zaujímavý titulok: „Tento rok sa konca sveta nedočkáme“. 	Podľa vizionárov smrti sa nešťastie malo stať 5. mája toho roku. Nestalo sa. Keď 	zlyhali čísla , „objavili“ zoskupenie siedmich planét Slnečnej sústavy, ktoré sa, 	vraj, majú stretnúť v jednej priamke. Astronómovia však tvrdia, že vízia 	stretnutia všetkých planét v absolútnej priamke je nulová, lepšie povedané 	takmer nulová. Rovnako nulová je aj falošná predpoveď falošných astrológov.
Na záver	Konca sveta sme sa nedočkali, ale viac ako šesťtisíc obyvateľov mesta sa v tichu 	kostola po posviacke sochy sv. Júdu Tadeáša (sv. Júda Tadeáš, mocný orodovník 	v najzúfalejších situáciách ľudí – pozn. kronikára) s pamätnou tabuľou na 	podstavci, v rodinnom kruhu či pestrej zábave na námestí s ohňostrojom 	dočkalo magického rozhrania dvoch storočí a dvoch tisícročí. Primátor mesta 	Ing. Eduard Vokál k slávnostným chvíľam venoval občanom toto želanie:   
	„... všetkým občanom prajem milostiplné prežitie
	      vianočných sviatkov a v novom roku, prvom
	      v novom tisícročí, veľa šťastia, pokoja
	      a Božieho požehnania. (ALR z 20. decembra).

	XII. Letopočty a udalosti Lipian – Tematický zápis______________
	(CHRONOLOGICKÉ     ZORADENIE     NAJVÝZNAMNEJŠÍCH                     	OKAMIHOV     V     ŽIVOTE     MESTA     LIPANY     OD     PRVEJ 	PÍSOMNEJ     ZMIENKY     DO     KONCA     XX.     STOROČIA)

	OD     PRVEJ     PÍSOMNEJ     ZMIENKY_____________________
	V súvislosti s pripravovaným vydaním publikácie o dejinách mesta Lipany 	(autor ThLic. Daniel Boleš, bývalý kaplán farnosti Lipany), primátor mesta Ing. 	Eduard Vokál navrhol zostaviť chronologické zoradenie najvýznamnejších 	okamihov v živote mesta od prvej písomnej zmienky do konca XX. storočia. 	Návrh sa ujal, preto primátor prizval k spolupráci viacerých Lipancov (poslanci, 	„pamätníci“ udalosti z radov najstarších občanov, kronikár...), ale aj autora 	publikácie. Primátor sám viackrát navštívil okresný archív, študoval pramene 	a získaval údaje najmä o medzivojnovom období  (1919 – 1939). Cenné údaje 	a dokumenty z viacerých archívov (aj z Budapešti) poskytol autor publikácie. 	Pracovný návrh chronologického zoradenia udalostí primátor doručil členom 	mestskej rady, aby k nemu zaujali stanovisko, vyslovili pripomienky, prípadne 	ho doplnili vlastnými poznatkami. Definitívna podoba „chronológie“ Lipian sa 	tak stáva súčasťou publikácie, ale aj XII. kapitolou – tematickým zápisom 	kronikárskeho zápisu za rok 2000 pod názvom Letopočty a udalosti Lipian.
	1312  -  prvá písomná zmienka
	1352  -  prvá zmienka o kamennom kostole
	1393  -  prvá zmienka o týždennom sobotnom trhu
	1490  -  prvá zmienka o južnej kaplnke sv. tomáša v kostole sv. Martina
	1513  -  prestavba kostola Vincentom z Raguzy
	1532  -  vypálenie Lipian
	1550  -  zrušenie všetkých poddanských povinností okrem platenia ročnej dane 	300 zlatých a udelenie niektorých výsad zemepánom Jurajom Tarczayom  
	1563  -  cisár Ferdinand I. potvrdzuje Lipanom právo týždenného trhu a troch 	výročných Jarmokov (Turíce, Sťatie Jána Krstiteľa, sv. Kataríny)
	1567  -  prvá zmienka o špitáli (začal sa stavať)
	1574  -  cisár Maximilián udeľuje Lipanom výsadu konať štvrtý výročný jarmok 	na Kvetnú nedeľu
	1590  -  prvá zmienka o existencii školy
	1598  -  prvá zmienka o pôsobení evanjelického kazateľa v meste
	1688  -  cisár Leopold udeľuje Lipanom výsadu predávať dobytok v tretí deň 	pred každým výročným jarmokom
	1748  -  kostol i fara boli odňaté evanjelikom a definitívne odovzdané katolíkom, 	postavenie severnej kaplnky sv. Kríža
	1837  -  postavenie kaplnky Premenenia Pána na cintoríne (dnešný starý 	cintorín)
	1842  -  Lipany sa vykúpili i od platenia ročnej dane zemepánom za 12 tisíc 	zlatých
	1849  -  bitka pri Lipanoch, v ktorej ruské oddiely porazili oddiely maďarskej 	revolučnej armády
	1859  -  postavenie drevenej židovskej synagógy
	1862  -  mesto odkúpilo od zemepánov všetky ich vlastnícke podiely
	1867  -  v meste začala pôsobiť pošta a žandárska stanica
	1872  -  položenie základného kameňa železničnej stanice
	1873  -  z Lipian vychádza prvý vlak do Prešova
	1876  -  dokončenie budovy novej školy
	1883  -  požehnanie nového cintorína
	1888  -  veľký požiar
	1890  -  príchod lekára do Lipian a otvorenie lekárne
	1893  -  otvorenie škôlky pre deti
	1909  -  Lipany sú sídlom okresu (hornotoryského) 
	1914  -  1918   prvá svetová vojna, v ktorej padli títo občania Lipian: J. 	Reichstädter, P. Sedlák, P. Tešľa, Š. Lukáč, A. Voľanský, Š. Dlugoš, J. Želinský, 	A. Sedlák, L. Miko, J. Leško, J. Ernst
	1919  -  prítomnosť ruskej armády
	MEDZIVOJNOVÉ     OBDOBIE ______________________________  
	1919  -  sčítanie domov a ľudu, zverejnené v roku 1922 v Lipanoch sa nachádza 	303 domov, 1383 obyvateľov, z toho 1088 Čechov a Slovákov, 17 Maďarov, 6 	Nemcov, 252 Židov a 20 iných 
	1924  -  zánik lipianskeho okresu
	1928  -  zriadenie mestských parkov na námestí a odhalenie pomníka padlých 	v 1. svetovej vojne (dolný park vysádzaný v rokoch 1937 – 1938)
	1929  -  postavenie obecnej budovy určenej pre administratívne účely (terajší 	mestský úrad)
         -  postavenie židovskej synagógy na terajšej Sabinovskej ulici
	1931  -  zakúpenie vežových hodín, ich inštalácia aj s opravou strechy kostola 	v rokoch 1936 – 1937   
	1932  - zriadenie poradne pre matky a kojencov
	1933  -  zavedenie obecnej pamätnej knihy (kroniky) - kronikár Anton Jančáry, 	učiteľ a zriadenie „letopiseckej“ komisie v zložení dp. Jozef Zlatohlavý, farár 	a Štefan Miko, člen obecného zastupiteľstva
	1935 -   súhlas obecného zastupiteľstva so zriadením jednej triedy (III. B) štátnej 	meštianskej školy /elokovanej zo Sabinova/ v bývalej detskej opatrovni
         -    uznesenie obecného zastupiteľstva č. 43/1935 zo dňa 18.8. – rozhodnutie 	o menovaní Andreja Hlinku, pápežského protonotára a poslanca Národného 	zhromaždenia za čestného občana obce Lipany
	1937  -  vznik štátnej meštianskej školy premenou dovtedajšej expozitúry 	sabinovskej štátnej meštianskej školy na samostatnú školu
       	-  zriadenie súkromnej zverolekárskej praxe MVDr. Jozefom Grančaim
        	-  zriadenie súkromnej osobnej a nákladnej autodopravy Imrichom Majtnerom
	OBDOBIE     DRUHEJ     SVETOVEJ    VOJNY__________________   
	1939  -  vyhlásenie Slovenského štátu (14. marca)
         	-  určenie dôverníkov a správcov v židovských priemyselných a iných podnikoch
        	-  zverejnenie výsledkov zo sčítania ľudu z roku 1938: Lipany majú 303 domov, 	1806 Obyvateľov, k židovskému náboženstvu sa hlási 298 obyvateľov
	1940  -  posvätenie základného kameňa kultúrneho domu (v súčasnosti časť 	mestského úradu, obradná sieň, knižnica a kino)
        	-  zákaz vykonávania praxe židovskými lekármi  
        	-  epidémia týfu, rozhodnutie o výstavbe prešovského vodovodu
	1941  -  zriadenie odbočky Ústredie Židov v Lipanoch
         	-  zákaz zamestnávania Židov v štátnych službách
        	-  likvidácia židovských obchodov
	1942  -  inštalácia busty čestného občana obce Andreja Hlinku v priestore parku 	pri terajšom mestskom úrade
         	-   sústreďovanie Židov a transporty (máj)
	-   dražby židovských hnuteľných vecí, ktoré prešli na štát (u 90 rodín)
         	-   nedostatky v zásobovaní, hlavne múkou
	1943  -  ukončenie arizácie židovského majetku
	1944  -  vyhlásenie stanného práva  - štatária (12. augusta)
	-  zamínovanie koľajníc partizánmi, vyhodenie motorového vlaku na Balážke 	(30. augusta): 8 mŕtvych, 25 zranených osôb
	1945 -  vyhlásenie nútenej evakuácie občanov obce
        	-  Nemci zničili železničnú trať (január)
	-  obec Lipany je vo frontovom pásme (január)
    	-  oslobodenie obce 22. januára
        	-  začiatok práce revolučného miestneho národného výboru, predseda Štefan 	Sedlák
        	-  ukončenie 2. svetovej vojny 9. mája
	POVOJNOVÉ     OBDOBIE_______________________________
	1946  -  prvé povojnové voľby, predseda Štefan Sedlák
	1948  -  zapojenie obce na elektrorozvodnú sieť východoslovenských elektrárni
	-  voľby (máj) v súlade s Ústavou 9. mája, predseda MNV Ladislav Vološin
	1949  -  dokončenie výstavby hasičskej zbrojnice (stará hasičská zbrojnica bola 	nad horným parkom v centre mesta)
       	-  zavedenie pravidelnej autobusovej dopravy z Lipian do Brezovice (neskôr do 	Nižného Slavkova, Tichého Potoka a Šarišských Draviec)
	1950  -  založenie Jednotného roľníckeho družstva (JRD) v Lipanoch, predseda 	Mikuláš Židovský
	1952  -  dokončenie výstavby školy na Šejbe (dnešné gymnáziu)
	1953  -  kolektivizácia poľnohospodárstva, predseda družstva Štefan Vargay
	1954  -  voľby do národných výborov, predseda MNV Ján Petruš, zriadenie 	obvodného zdravotného strediska v hasičskej zbrojnici
	1955  -  zriadenie pôrodnice v Lipanoch
         	-  zmena predsedu MNV, predseda Alexej Liščinský
	-  začiatok výstavby rozvodnej sekundárnej siete miestneho vodovodu
	-  začiatky poľnohospodárskeho školstva v budove bývalého kaštieľa na 	Petrovenci (dnes SOUP)
	1957  -  voľby do národných výborov, predseda MNV Alexej Liščinský
	1958  -  začiatky umeleckého školstva – ľudová škola umenia (dnes ZUŠ)
	-  začiatok činnosti Odevných závodov kapitána Nálepku
	-  povodeň, rozvodnenie Torysy a strhnutie dubovického mosta
	-  začiatok výstavby športovej tribúny na ihrisku
	1959  -  novostavba ústavu národného zdravia (na Šejbe)
	-  vznik jedenásťročnej strednej školy (JSŠ) - pôvodne osemročná stredná škola 	(OSŠ)
	1960  -  zriadenie komunálnych služieb
	-  vznik štátneho majetku (ŠM), zánik JRD
	-  novým predsedom MNV je Jozef Sýkora
	1961  -  zriadenie stáleho kina
	1962 -  založenie bytového družstva, výstavba prvých dvanástich družstevných 	bytov
	-  sčítanie ľudu v celej republike, obec má 2337 obyvateľov
	1963  -  rozdelenie pôvodnej jedenásťročnej strednej školy na základnú 	deväťročnú školu (ZDŠ) a strednú všeobecnovzdelávaciu školu (SVŠ) 
	1964  -  voľby do všetkých stupňov národných výborov – predseda MNV Ján 	Gira
	1965  -  pri príležitosti 20. výročia oslobodenia Lipanom bol priznaný štatút 	mesta, v meste začal pôsobiť mestský národný výbor (MsNV)
	1966  -  ukončenie výstavby kúpaliska
	1967  -  začiatok výstavby novej poštovej budovy, ukončenie 1971
	-  vznik prvého sídliska na Štúrovej ulici (výstavby 72 bytov a kotolne)
	-  otvorenie novej materskej školy a detských jaslí OZKN
	1968  -  augustové udalosti, prechod vojsk Varšavskej zmluvy mestom
	1969  -  zavedenie kanalizácie
	-  výstavba nového dubovického mosta
	1970  -  slávnostné odovzdanie novostavby poľnohospodárskeho odborného 	učilišťa (SOUP) s moderným internátom do užívania	
	-  odovzdanie novostavieb ZDŠ, rozdelenie pôvodnej ZDŠ na dve: ZDŠ Tehelná 	610 a ZDŠ Tehelná 611 (dnes ZŠ Komenského 12 a ZŠ Komenského 14)	
	-  sčítanie ľudu: stav obyvateľstva 3016
	1971  -  zriadené Technické služby Lipany
	-  reštaurovanie gotickej Piety z kostola sv. Martina
	-  voľby do zastupiteľských orgánov, predseda MNV František Guza
	1972  -  schválenie podrobného územného plánu mesta
	1973  -  závod „KOVO“, n. p. v Lipanoch priradený k Závodom valivých ložísk 	v Prešove
	-  individuálna bytová výstavba v hone „Hija“ (Ulica Jánka Kráľa a Odbojárska 	ulica) 
	-  pripravuje sa výstavba bytov v lokalite „Roveň“ (Mlynská ulica a Dubovická 	roveň)
	1974  -  odovzdanie do užívania obchodného domu a hotela Lipa (Jednota, 	spotrebné družstvo, Prešov)
	1975  -  začiatok prestavby centra mesta: 5. augusta položený základný kameň
	-  začiatok výstavby domu smútku v akcií „Z“ (zveľaďovanie)
	1976  -  voľby do zastupiteľských orgánov, predseda MsNV František Guza
	-  zrušenie pôrodnice
	1978  -  položenie základného kameňa pre výstavbu administratívnej budovy 	MsNV, ukončenie v októbri 1981
	1979  -  dostavba Výrobného družstva invalidov (VDI) Obzor na Mlynskej ulici
	-  do užívania odovzdané nové autobusové nástupište
	-  výstavba ubytovne chatovej základne v rekreačnej oblasti Dubovica – Žliabky, 
	ukončený lyžiarsky vlek
	-  v Lipanoch – Špárovej sa uskutočnil XXVI. Turistický zväz SNP 	s medzinárodnou účasťou
	1981  -  voľby do zastupiteľských orgánov, predseda MsNV František Guza
	-  odovzdanie novej budovy polície
	-  ukončenie výstavby vysokotlakového plynového radu Sabinov – Lipany
	1982  -  otvorenie nového nákupného strediska na Námestí sv. Martina (dnes 	Tilia)
	-  otvorenie nového domu služieb
	-  v lokalite „Gľace“ (dnes ulica Hviezdoslavova, Kukučínova, Tajovského) 	ukončená kanalizácia a vodovodný rad pre individuálnu bytovú výstavbu
	1983  -  úprava priestranstva pred budovou MsNV, zriadenie parkoviska
	1984  -  Lipany majú nový znak mesta: v striebornom štíte sedem zelených líp, 	neskôr (1993) aj mestskú vlajku a koruhvu
	-  doplňovacie voľby do MsNV, predseda MsNV Karol Cvanciger
	1985  -  prietrž mračien nad chotárom Lipian a obcí Kamenica, Lúčka, Milpoš 	(august)
	1986  -  voľby do zastupiteľských zborov (máj), predseda MsNV Ing. Viliam 	Sopko
	-  vznik základnej školy na Tehelnej ulici (v montovanej drevostavbe)
	1987  -  v doplňujúcich voľbách do MsNV za predsedu MsNV zvolený Miroslav 	Seman
	-  odovzdanie hotela „Holcija“ vybudovaného v akcii „Z“ mesta Lipany v lokalite 	Dubovické žliabky do užívania 
	1988  -  občianka mesta Margita Miková, rod. Sedláková sa 1. januára dožila 100 	rokov
	PÁD KOMUNISTICKÉHO  REŽIMU, BUDOVANIE DEMOKRACIE___
	1989  -  rok zásadných politických a spoločenských premien: 17. november – 	„nežná revolúcia“, 27. novembra „manifestačný štrajk“ aj v Lipanoch, vznik 	koordinačných výborov občianskych hnutí 
	-  odovzdanie trojobvodového zdravotného strediska budovaného v akcii „Z“
	1990  -  rekonštrukcia MsNV kooptovaním nových poslancov
	-  odstúpenie Miroslava Semana z funkcie predsedu MsNV, novým predsedom 	MsNV sa stal Ing. Eduard Vokál
	-  prvé slobodné parlamentné voľby
	-  prvé slobodné komunálne voľby – voľby samosprávnych  orgánov 	(november), Ing. Eduard Vokál sa stal prvým primátorom mesta
	-  vznik prvého štátneho podniku (Komunálne služby) a obecného podniku 	(Prevádzkáreň)
	-  zmena názvov ulíc mesta: Gottwaldovo námestie na Námestie sv. Martina, 	Leninova ulica na Kriviansku ulicu, Fučíkova ulica na pokračovanie Sabinovskej 	ulice
	-  zriadenie Domu detí a mládeže v Lipanoch v montovanej drevostavbe
	1991  -  začiatok pôsobnosti Mestského úradu v Lipanoch podľa zákona SNR č. 	369/1990 Zb.
	-  začiatok pôsobnosti Obvodného úradu miestnej štátnej správy v Lipanoch 	podľa zákona SNR č. 472/1990 Zb., prvý prednosta úradu Ing. Štefan Turlík
	-  začiatok pôsobnosti špecializovaných úradov štátnej správy: obvodný úrad 	životného prostredia, pracoviska obvodného úradu práce, (nový sociálno-	ekonomický pojem „nezamestnanosť“)
	-  vznik Mestskej polície v Lipanoch
	-  zmena vlastníckych vzťahov na základe zákona o obecnom majetku na mesto 	Lipany prešiel majetok štátu v hodnote asi 166,3 milióna korún
	-  nový ekonomický pojem „privatizácia“ v zmysle zákona č. 474/1990 Zb.
	-  prvé verejné dražby a prenajímanie priestorov
	-  začiatok výstavby Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici
	-  plynofikácie priemyselnej časti mesta
	-  premeny v podnikoch  na území mesta: rozpad štátneho majetku, Závodov 	valivých ložísk a Výrobného družstva invalidov Obzor
	-  sčítanie ľudu, domov a bytov (3. marec): počet v Lipanoch bývajúcich 	obyvateľov 5519; mesto Lipany sa absolútnym prírastkom 996 trvale bývajúcich 	obyvateľov za desať rokov posunulo do veľkostnej skupiny 5000 – 9999 	obyvateľov; v meste je 609 trvalo obývaných domov a 1387 trvalo obývaných 	bytov, z toho 1172 bytov 1. Kategórie
	1992 - parlamentné voľby: poslancom Snemovne národov Federálneho 	zhromaždenia (SNFZ) sa stal občan Lipian – MUDr. Milan Gaľa, lekár – 	stomatológ
	-   vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky (17. júl)
	-  vyhlásenie Ústavy Slovenskej republiky (1. september)
	1993  -  vznik samostatnej Slovenskej republiky po pokojnom rozpade Českej 	a Slovenskej Federálnej republiky (1. januára)
	-  po 59 rokoch sa v lipianskej farnosti uskutočnili ľudové misie
	1994  -  parlamentné voľby: občan mesta MUDR. Milan Gaľa zvolený za 	poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR)
	-  komunálne voľby (30. september a 1. október): za primátora opätovne zvolený 	Ing. Eduard Vokál, mestské zastupiteľstvo (MsZ) tvorí 24 poslancov
 	-  začína sa predaj mestských bytov (predtým tzv. štátnych bytov)
	-  odovzdanie prvých učební ZŠ na Hviezdoslavovej ulici do užívania pre obidve 	ZŠ a ZUŠ
	-  lipianski turisti na Mont Blancu
	1995  -  rekonštrukcia bývalej kotolne v centre mesta (zrušenej po plynofikácii) 	na tržnicu
	-  prvé kontakty so švajčiarskou farnosťou Birmensdorf, ktorá neskôr výdatne 	dopomohla ukončiť Charitný dom pokojnej staroby v Lipanoch
	-  otvorenie jednej triedy prvého ročníka osemročného gymnázia
	-  lipianski turisti postavili  mohutný kríž (výška 8 m) na predvrchole Minčola, 
	posviacka 16. septembra
	1996  -  nové územné a správne usporiadanie SR: Lipany sa nachádzajú 	v Sabinovskom Okrese a Prešovskom kraji
	-  slávnostné otvorenie elektrickej trakcie železničnej trate Prešov – Lipany 	(október), príchod mimoriadneho vlaku – pantografu s elektrickou lokomotívou 	(výstavba pokračuje až do Plavča) 
	-  vznik zdravotníckej obchodnej spoločnosti Medicum, spol. s r.o.
	-  prechod „Slnečného vlaku“ zdravotne postihnutých z Viedne s krátkou 	zástavkou v Lipanoch  	    
	1997  -  začiatok spolupráce Lipian s poľským prihraničným mestom Piwniczna
	-  zriadenie detašovaného pracoviska Okresného úradu Sabinov v Lipanoch
	-  ukončenie prvej časti rekonštrukcie Námestia sv. Martina 
	-  odovzdanie prvých podkrovných bytov nad nákupným strediskom Tilia
	-  Lipany majú 4 držiteľov zlatej plakety prof. MUDr. Janského za 	bezpríspevkové darovanie krvi, 11 držiteľov striebornej a viac ako 40 držiteľov 	bronzovej plakety
	-  primície novokňaza dp. Daniela Bečavera (po 31 rokoch od primícií Daniela 	Kuruca a Andreja Štroncera) - 29. jún
	-  záplavy na Toryse najviac postihnutá obec Tichý Potok, v Lipanoch ohrození 	obyvatelia Mlynskej ulice  
	1998  -  parlamentné voľby (september), do NR SR ako náhradník postúpil 	občan mesta MUDr. Milan Gaľa
	-  vznik v poradí už tretej Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici
	-  posviacka prvej časti Charitného domu pokojnej staroby v Lipanoch (apríl)
	-  veľký zahraničný dar na dofinancovanie výstavby charitného domu (10 	miliónov korún, darkyňa Jeanine Hostettler zo Švajčiarska
	-  občan Lipian Stanislav Varga (26), futbalista „bodoval“ v ankete „Futbalista 	1998“ a v „jedenástke roka“
	-  prietrž mračien, „supercela“, nad Bachurňou, následne povodeň na 	Dubovickom potoku s katastrofálnymi následkami; v Lipanoch na Dubovickej 	rovni a priemyselnej časti sú škody na majetku asi 77,5 milióna korún (20. júl)  
	-  komunálne voľby (december), primátorom je Ing. Eduard Vokál
	1999  -  otvorenie činnosti „denného stacionára“ – zariadenie sociálnej 	starostlivosti – rehabilitačného strediska  pre mentálne postihnuté deti 	v priestoroch bývalých detských jaslí (január)
	-  čestnými občanmi Lipian sa stali: páter Hubert Zimmermann, in memoriam, 	kňaz farnosti Birmensdorf a pani Jeanine Hostettler, darkyňa finančných 	prostriedkov na dostavbu charitného domu (14. august, slávnostné zasadanie 	mestského  zastupiteľstva)
	-  ukončenie výstavby charitného domu, posviacka konsekrácie kaplnky sv. 	Mikuláša z Flüe (švajčiarskeho národného svätca) - 15. august
	-  návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu a sídelného biskupa Košickej 	Arcidiecézy Mons. Alojza Tkáča v Lipanoch pre vyššie uvedenej príležitosti
	-  prvé priame voľby prezidenta SR: v druhom kole bol zvolený Rudolf Schuster 
	(v Lipanoch získal 54,32 % hlasov)
	-  vznik Špeciálnej (osobitnej) školy v Lipanoch v budove drevostavby na 	Tehelnej ulici s 10 triedami a 12 pedagógmi
	-  vznik nadácie „Modrá Torysa“
	-  ukončenie trojročnej duchovnej prípravy (1997 – 2000) na slávenie Veľkého 	jubilea 2000 v katechizačných skupinách
	2000  -  Jubilejný (Svätý) rok 2000, vyhlásený bulou pápeža Jána Pavla II. 	„Incarmations mysterium“ (Tajomstvo vtelenia)
	-  chrám sv. Martina, biskupa, je privilegovaným chrámom pre získanie 	jubilejných odpustkov (dekrétom Arcidiecézy Košice, Prot. č. 1271/99 b)
	-  farská jubilejná púť na trase Benátky – Padova – Rím - Assisi
	-  odhalenie pamätnej tabule významných udalostí na podstavci novej sochy sv. 	Júdu Tadeáša (kópie pôvodnej sochy) na nádvorí farského kostola (31. 	december)
	-  posviacka Krížovej cesty – minikalvárie v bývalých ovocných sadoch pod 	starým cintorínom (29. október)
	-  vznik Grantového programu mesta Lipany (doplnkový zdroj financovania 	projektov na zveľaďovanie mesta)
	-  výstavba rodinných domov v lokalite Pod hájom, príprava radovej výstavby 	v lokalite Rovinky
	-  v Lipanoch pracujú dve nové umelecké telesá: folklórny súbor Šarišská lipa 	a Tanečný klub Tilia
	-  20. ročník Memoriálu Antona Repľa (dorastenecký turnaj vo futbale), víťazom 	sa  stali starší dorastenci Slovana Bratislava
	-  podujatie „Jedenástka roka III. ligy“ vo futbale v kinosále; medzi najlepšími sa 
	umiestnil aj hráč FK Odeva Dukla Lipany Maroš Smetanka
	-  futbalista Stanislav Varga (teraz aj hráč anglického klubu Sunderland) opäť 	medzi futbalistami roka (druhý v poradí, 334 bodov)
	-  prvá pešia púť lipianskych turistov Lipany – Częstochowa (Poľsko) v dňoch 13. 	– 27. augusta na počesť Jubilejného roka 2000 (360 km)
	-  na konci roka 2000 (aj storočia) mesto má 6135 obyvateľov
	-  nadmerné snehové zrážky (mesačný úhrn za január 100 cm), najvyššia denná 	teplota 34°C (20. júna)
	-  ocenenie kroniky mesta (2. miesto) v regionálnej súťaži kroník „Čorbove 	Hanušovce“
	-  spoločné stretnutie občanov mesta na námestí vo chvíľach prelomu storočí 	a tisícročí (31.12.2000 – 1.1.2001)

	Kronikársky zápis za rok 2000 schválila mestská rada na 51. 	schôdzke dňa 8. januára 2002.


									Ing. Eduard Vokál
									primátor mesta 

