Rok 2001

Na úvod	Po minuloročnom tematickom zápise „Letopočty a udalosti Lipian“ (chronologický 		prehľad najvýznamnejších udalostí od prvej písomnej zmienky do konca roka 2000 – 		pozri II. zv., str. 226 – 239) aj kronika mesta Lipany vstupuje do 21. storočia 			a tretieho tisícročia. Vstupuje do nového roku, ktorému dominujú tieto udalosti:
-	mestské: dvojnásobná návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu, návšteva čestnej občianky Lipian p. Jeanine Hostettlerovej s delegáciou farníkov z Birmensdorfu. Prioritami mesta v tomto roku boli projektová dokumentácia prestavby školy na Hviezdoslavovej ulici, nájomných bytov na Hviezdoslavovej a Štúrovej ulici, rekonštrukcia centra mesta, kúpaliska, úprava tokov a zanedbaných plôch, údržba mestských budov, mestskej zelene, prispievanie na likvidáciu tuhého domového odpadu (TDO), zavedenie internetu do mestskej knižnice;
-	slovenské: prijatie novely Ústavy SR, prijatie reformy verejnej správy, voľby predsedov a zastupiteľstiev samosprávnych krajov (regionálne voľby), výskyt „šialenstva kráv“ (choroba hovädzieho dobytka), správa prezidenta SR o stave republiky, sčítanie obyvateľov, domov a bytov;         
-	svetové: 11. september  - deň, ktorý zmenil celý svet – teroristický útok na Svetové obchodné centrum v New Yorku (USA) s 3 711 obeťami na ľudských životoch, na budovu Pentagónu a ďalší cieľ prostredníctvom štyroch unesených lietadiel.

I. Samospráva mesta______________________________________
Mestské	Mestské zastupiteľstvo (ďalej MsZ) sa vo svojej činnosti sústredilo na úlohy, ktoré zastu-	sme v úvodnej kapitole označili ako prioritné. V zastupiteľstve došlo v priebehu roka piteľstvo	k dvom zmenám: mandátu poslanca sa vzdal MUDr. Daniel Lukáč (nahradil ho Zmeny	Vladimír Babjak) a PhDr. Mária Sabolová (náhrada sa bude riešiť až v nasledujúcom mandátov	roku). Zvolaných bolo šesť zasadnutí MsZ s priemernou účasťou 19 poslancov. 
Dokumenty	Na jednotlivých zasadnutiach MsZ schválilo tieto závažné dokumenty:
-	všeobecné záväzné nariadenia (ďalej VZN): o odpadoch a doplnkoch VZN o miestnych poplatkoch, o dani z nehnuteľností, návrh zásad VZN o chove psov;
-	zásady: poskytovania sociálnej pomoci, motivácie občanov pri ochrane spoločného majetku a pri zamedzovaní prejavov vandalizmu;
-	opatrenia: na zlepšenie verejného poriadku v meste;
-	listy: čestnej občianke p. Jeanine Hostettlerovej, poslancom NR SR k problematike chovu psov.
Z iných dokumentov spomenieme: vstup mesta do občianskeho združenia (ďalej OZ) 
„Región hornej Torysy“ a OZ „Čistá Torysa, koncepcia“ prechodu niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a mestá v okrese Sabinov. 
Najviac závažných dokumentov bolo prerokovaných a schválených na XXIII. zasadnutí MsZ dňa 11. decembra. Spomenieme tu ich podstatné časti.
VZN o dani z nehnuteľností sa každoročne opakuje. Oproti jeho zneniu pre rok 2000 nedochádza v ňom k žiadnym zmenám.
VZN o odpadoch reaguje na zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, podľa ktorého pôvodcom a držiteľom odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká. Obsahuje osem článkov: všeobecného ustanovenia, povinnosti právnických a fyzických osôb, komunálny odpad, zber, zhodnocovanie a spracovanie vytriedených odpadov, nakladanie s drobným stavebným odpadom (DSO) a stavebným odpadom (SO), poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (KO), sankcie, informácie a záverečné ustanovenia. Dokladom k nemu je doplnok o miestnych poplatkoch. Účinnosť VZN sa začína 1. januára 2002. 
Návrh zásad VZN o výchove psov v Meste Lipany zasa reaguje na tragickú udalosť zo dňa 9. apríla (zmienka o nej bude v kapitole XII. Mimoriadne udalosti). V návrhu spomenuté zásady by sa doplnili do prípadného príslušného nariadenia NR SR, presnejšie do VZN po schválení príslušnej normy NR SR.
Zo schválených zásad k zasadám o poskytovaní sociálnej pomoci uvedieme toľko, že v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. v znení zákona č. 389/1998 Z.z. upravujú poskytovanie jednorazových sociálnych dávok, príspevku na stravovanie dôchodcov, dobrovoľnej sociálnej výpomoci a poskytovanie sociálnych pôžičiek s účinnosťou od 27. februára. 
Zásady motivácie občanov ... majú zvýšiť mieru objasnenia priestupkov na úseku ochrany majetku mesta, zvýšiť zainteresovanosť a motiváciu občanov mesta na spolupráci s mestskou políciou v záujme zabezpečenia vyššej ochrany svojho majetku a obmedzenia prejavov vandalizmu v súlade s § 3 a § 4 zákona č. 369P1990 Z.z.
Ochrana na zlepšenie verejného poriadku v meste sú spoločným dokumentom mestskej samosprávy a Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Lipanoch. Týkajú sa predovšetkým bezpečnosti dopravy, hliadkovej činnosti (predovšetkým v nočných hodinách), boja proti drogám a spolupráce s prevádzkovateľmi pohostinstiev a reštaurácií. Účinnosť opatrení sa bude v MsZ hodnotiť dvakrát ročne.  
Listy		Dva listy mestskej samosprávy majú rozdielny obsah. Prvý – list p. Jeanine 
zastu-	Hostettlerovej je milým poďakovaním za finančný dar, ktorý sa premietol do piteľstva	Grantového programu mesta Lipany na podporu aktivít mládeže v meste.
Druhý – list poslancom NR SR k prijatiu legislatívy o chove psov je opätovnou žiadosťou o pomoc pri legislatívnom zakotvení väčšej ochrany života a zdravia ľudí pred ohrozením psami, prípadne pred nezodpovedným správaním ich chovateľov. 
Kompe-	Náročné úlohy očakáva mestská samospráva v konkretizácii zákona č. 416/2001 Z.z. tenčný	o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a mestá a na vyššie zákon	územné celky (ďalej VÚC) -  kompetenčný zákon.
Prechod kompetencií sa dotýka týchto úsekov: pozemné komunikácie (1.1.2003), vodné hospodárstvo (1.1.2002), všeobecná vnútorná správa – vedenie matriky (1.1.2002), sociálna pomoc (1.7.2002), územné plánovanie a stavebný poriadok – pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou vyvlastňovacieho konania (1.1.2003), ochrana prírody (1.1.2002), školstvo (1.7.2002), telesná kultúra (1.7.12002), divadelná činnosť (1.4.2002), zdravotníctvo (1.7.2002), regionálny rozvoj (1.1.2002), cestovný ruch (1.1.2002). Možnosti spolupráce obcí a miest v tomto smere v zmysle novely zákona o obecnom zriadení č. 453/2001 Z.z. je možne realizovať  dvoma spôsobmi: zmluvami a združením obcí. K prechodu kompetencií, aktuálnemu k dátumu 1.1.2002 MsZ na svojom XXIII. zasadaní dňa 11.12. prijalo už príslušné uznesenia. 
Občianske	Pre riešenie rôznych problémov mesta mestská samospráva využíva aj možnosť účasti združenia	v občianskych združeniach (ďalej OZ). V apríli MsZ súhlasilo so vstupom mesta do Región	OZ „Región hornej Torysy“ ktoré sa v súčasnosti spolupodieľa na príprave viacerých hornej	projektov: Zelená cesta (cezhraničná spolupráca), projekt LEVINOV okresov Levoča Torysy	a Sabinov – zvýšenie trvalo udržateľného rozvoja; MATRA – plán regionálneho 			rozvoja spolu s holandskými expertmi v rámci projektu Holandského kráľovstva 		a menšie grantové programy. 
Čistá 	V septembri MsZ pristúpilo do združenia „Čistá Torysa“ zameraného na koordináciu Torysa	postupu miest Prešov, Veľký Šariš, Sabinov a Lipany pri vypracovaní územného 			rozvoja so zameraním hlavne na riešenie zásobovania pitnou vodou, kanalizácie 			odpadovej vody a problémov súvisiacich s trvalo udržateľným stavom v oblasti 			zdrojov pitnej vody v povodí rieky Torysy. Mesto Lipany má záujem v tomto projekte 		riešiť intenzifikáciu existujúcej  čistiarne odpadových vôd, výstavbu vodovodu 			a kanalizácie do pripravovanej lokality individuálnej bytovej výstavby Rovinky ako aj 		výstavbu zdrže na Kamenickom potoku v súvislosti s protipovodňovou ochranou 		mesta. 
SITUR	Občianskym združením do tretice je Sabinovský inštitút trvalo udržateľného rozvoja 		(SITUR). Na jeho činnosti participuje i mesto Lipany. Zameriava sa na komplexný 		rozvoj sabinovského regiónu. Vytvorila ho skupina dobrovoľníkov a oficiálne pôsobí 		od jari 2001. 
Poslaním združenia ako neziskovej organizácie je poskytovať služby mestským a vidieckym komunitám s cieľom pomôcť pri riešení ich ekonomických, sociálnych, kultúrnych  a environmentálnych problémov na občianskom princípe. Ako cieľ si stanovilo stať sa kľúčovou rozvojovou inštitúciou v regióne, ktorá bude zastrešovať a koordinovať aj čiastkové aktivity ostatných regionálnych subjektov. 
Hlavné programové okruhy združenia sú tieto: 
1. vytváranie nezávislého inštitucionálneho zabezpečenia rozvoja regiónu,
2. vytváranie multisektorových regionálnych partnerstiev,
3. rozvoj a skvalitňovanie cezhraničnej spolupráce,
4. mobilizovanie a zvyšovanie úrovne ľudských zdrojov,
5. angažovanie občanov, členov komunít vo veciach verejných,
6. pomoc pri zachovávaní – udržiavaní prírodného, kultúrneho a duchovného dedičstva regiónu,
7. zabezpečenie prístupu občanov k informáciám.
Celá činnosť  združenia je založená na starej  múdrosti: „Ak chce niekto jesť ryby, nepodávaj mu ich stále, ale pomôž mu s udicou a nauč ho ryby chytať“. 	
Ďalší	Z ďalšieho programu zasadaní MsZ (XVIII. až XXIII.) chronologicky vyberáme: program 	výstavba nájomných sociálnych bytov, správy o činnosti referátov a komisií, 
MsZ		informácie riaditeľov viacerých organizácií a škôl, návrh na zmenu organizačnej 			štruktúry mestského úradu, voľba prísediacich Krajského súdu v Prešove, návrh na 		prijatie dlhodobých úverov na výstavbu bytov a na prijatie úveru Superlinky, grantový 		program, zmluva o združení prostriedkov na infraštruktúru, informácia hlavnej 			kontrolórky o činnosti, kontrola a úprava rozpočtu mesta, dostavba nákupného 			centra za tržnicou, návrh na zábezpeku úveru pre výstavbu nájomných bytov na 			Štúrovej ulici, návrh riešenia záväzku spoločnosti Medicum voči mestu Lipany.               
Návšteva v	Milou udalosťou v činnosti MsZ bola recipročná návšteva poslancov, členov komisií Piwnicznej MsZ a zamestnancov MsÚ na zasadaní samosprávy v Piwnicznej (“obrady XVIII. 		Lesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna“) dňa 13. júna. Zástupcovia mesta Lipany sa 		zúčastnili na pracovnom zasadaní samosprávy Piwnicznej. V rozprave sa prítomným 		prihovoril primátor Lipian Ing. Eduard Vokál a predstaviteľom mesta Piwniczna 		Mariánovi Ozopovi, burmistrzovi a Cezstawovi Paprotovi, przewodni czacemu rady, 		odovzdal kópiu kronikárskeho zápisu kroniky Lipian za rok 1997, v ktorom je prvá 		zmienka o spolupráci našich dvoch miest.
Mestská 	Mestská rada zasadala v tomto roku štrnásťkrát s priemernou účasťou piatich jej rada		členov. Pripravovala materiály pre neformálne stretnutia poslancov a zasadania MsZ. 		Z jej programu preto uvedieme len tie záležitosti, ktoré neprerokúvalo MsZ 			(chronologicky podľa zápisníc): uplatnenie zákona o informáciách, schválenie 			kronikárskeho zápisu za rok 1999, využitie finančných prostriedkov zo Slovenského 		plynárenského podniku, transformácia zdravotníctva, ocenenie darcov krvi, príprava 		publikácie o Lipanoch, poskytnutie grantov z grantového programu mesta, dohoda 		o spolupráci mesta a firmy Lamokon, spol. s r.o. Košice v prospech folklórneho 			súboru Šarišská Lipa, podmienky uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní, 			príprava návštevy hostí z Birmensdorfu, program návštevy čestnej občianky Lipian p. 		Jeanine Hostettlerovej a hostí, informácia o švajčiarskych daroch a ich využití, 			ďakovný list odchádzajúcemu dekanovi – farárovi ThLic. Kamilovi Jankechovi (s 		pamätnou medailou), výstavba nájomných bytov, postup prác na novej škole, 			problematika školstva v súvislosti s preberaním kompetencií, investičná zámery na 		rok 2003.  
Hospodá-	Veľmi dôležitou súčasťou činnosti samosprávy a mestského úradu je hospodárenie renie mesta	 mesta. Jeho výsledky sú obsiahnuté v záverečnom účte mesta. Po súhlasnom Záverečný	stanovisku audítora Ing. Vladimíra Andraščíka, člena Slovenskej komory audítorov účet		a hlavnej kontrolórky mesta Ing. Jozefíny Tomáškovej MsZ pri jeho hodnotení 			konštatovalo a schválilo tieto výsledky:
-	príjmová časť (v tisícoch Sk):
rozpočet  		skutočnosť		plnenie
 32 379		  34 497		 116 %
-	výdavková časť (v tisícoch Sk):
		rozpočet	skutočnosť	plnenie
		 45 369		  37 251		   82 %
Z účtovnej súvahy vyplýva, že k 31. decembru stav aktív predstavuje výšku 235 879 528,98 Sk, čo je o 139 118,50 Sk nižší ako v roku 2000. Stav pohľadávok je 10 458 854,09 Sk, najmä v predaji bytov, v dani z nehnuteľností a v predaji pozemkov a budov okrem bytov. 
Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2001 v Sk je:
- základný bežný účet						245 990,92
- fond rozvoja bývania					 	   47 180,41
- účet hospodárenia s lesmi					     2 026
- sociálny fond							  53 093,95
- fond rezerv a rozvoja						  511 874,24
- účet zvláštnych prostriedkov 					 423 770,53
Majetok	Stav majetku v správe MsÚ poskytuje prehľad inventarizovaného majetku, 
mesta	 peňažných prostriedkov v hotovosti, účtov, pohľadávok a záväzkov k 31. decembru:
- celkový stav							9 634 406,70
  z toho niektoré účty:
  - pohľadávky z predaja bytov		 			4 696 093,60
  - úvery celkom							3 582 653,20
  - pohľadávky v daní z nehnuteľností				2 816 771,14
  - pohľadávky z predaja pozemkov a budov			1 636 179
  - záväzky vo faktúrach a iné					1 043 223,20
Neupotrebiteľný majetok (vyradený) predstavuje čiastku 49 270,56 Sk.

II. Štátna správa_________________________________________
Štátnu správu v Lipanoch reprezentujú predovšetkým dva úrady, ktoré tu majú svoje sídla: detašované pracovisko Okresného úradu v Sabinove a Okresného úradu práce v Sabinove. Prvý zo spomínaných úradov má stabilnú náplň a rozsah činnosti. Za zmienku stojí skutočnosť, že podľa kompetenčného zákona k 31. decembru sa skončila pôsobnosť okresného úradu (OÚ) v matričnej činnosti a prechádzala do pôsobnosti mestského úradu. Matrikárkou je Judita Andraščíková.
Nezamest-	Okresný úrad práce v Sabinove predkladá mestskému zastupiteľstvu informácie nanosť	o stave nezamestnanosti v Lipanoch. Z informácie k 31. marcu toho roku pre Lipany 		vyplynuli tieto údaje:
-	údaj o miere nezamestnanosti v obciach a mestách úrad nevykazuje (v Sabinovskom okrese predstavuje 29,07 %, čo v porovnaní so stavom k 31.12.2000 ukazuje nárast o 5,13 %);
-	Lipany					31.12.2000		31.3.2001
   - počet evidovaných				      773			     822
     z toho : - ženy				      352			     331
	      - ZPS				        29 		       27
                   - absolventi		                     53                                  43  
                  - mladiství				       10                                     6
   - počet dlhodobo evidovaných                    	     338			     343
	Zaujímavý, ale nepriaznivý je údaj, že pre takmer osemtisíc evidovaných nezamestnaných v okrese Sabinov je k dispozícii iba 452 voľných miest. Činitele, ktoré podmieňujú vývoj situácie na trhu práce a ovplyvňujú rozvoj zamestnanosti v blízkej budúcnosti zostávajú rovnaké ako v roku 2000.
Bezpečnosť	K štátnej správe priradíme aj údaje o stave bezpečnosti v meste Lipany zo zdrojov 		Obvodného oddelenia policajného zboru SR v Lipanoch za obdobie prvého štvrťroka 		toho roku. 
Najprv si všimneme podozrení z trestného činu, ktorých sa vyskytlo jedenásť: všeobecné ohrozenie (požiar autobusa), násilie proti skupine a jednotlivcovi, zanedbanie povinnej výživy, ublíženie na zdraví, krádež – aj vlámaním a podvod. Priestupkov bolo tridsať, najviac proti majetku (20), ostatné proti verejnému poriadku či občianskemu spolužitiu a v doprave – dopravné nehody. 	
Podľa poznatkov obvodného oddelenia bezpečnostná situácia je na priateľskej úrovni. Spomenuté údaje neprekročili priemery z predchádzajúcich rokov. Nárast sa zaznamenal v majetkovej trestnej činnosti (krádeže a krádeže vlámaním). Akýmsi špecifickým problémom Lipian je drobné poškodzovanie majetku a vandalizmus, ku ktorým dochádza najmä v čase tanečných zábav. 

III. Významné návštevy a udalosti_____________________________
Návštevy	Návštevy boli dve (predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a čestná občianka Lipian p. 		Jeanine Hostettlerová), rovnako aj dve významné udalosti (voľby do samosprávnych 		krajov – regionálne a sčítanie obyvateľov, domov a bytov).
Mikuláš	Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda nás navštívil toho roku dvakrát: vo februári 
Dzurinda,	a v septembri. 
premiér SR	Februárová návšteva sa uskutočnila v rámci výjazdového zasadania vlády SR 			v Prešovskom kraji. Na pôde firmy Odeva, spol. s r.o., ho okrem manažmentu privítali 		aj zástupcovia štátnej správy okresu a samosprávy mesta. Po obhliadke výrobných 		priestorov a krátkej diskusii sa dozvedel o výrobnom programe a problémoch 			s ktorými odeváci zápasia. Potom v sprievode primátora mesta navštívil zahraničnú 		firmu Orac Decor, ktorá začala podnikať v Lipanoch v závere uplynulého roka. Tu sa 		tiež zaujímal o výrobný program firmy, o jej perspektívy, prínos pre región, ale chcel 		počuť aj názory jej predstaviteľov na podmienky spolupráce so štátnymi orgánmi 		a samosprávou. V krátkom rozhovore so zástupcami samosprávy vyjadril podporu 		dostavby základnej školy a realizácie I. etapy preložky štátnej cesty pri vstupe do 		mesta od Sabinova.
Druhá návšteva premiéra SR bezprostredne súvisela so vzácnou návštevou čestnej občianky Lipian p. Jeanine Hostettlerovej zo Švajčiarska (Zürich) s delegáciou zástupcov farnosti Birmensdorf pri príležitosti 2. výročia odovzdania Domu pokojnej staroby v Lipanoch. Premiér sa zúčastnil na slávnostnej sv. omši vo farskom kostole, ktorú celebroval vdp. ThLic. Kamil Jankech, do konca júna toho roku dekan – farár lipianskej farnosti , ako jeden (prvý) z iniciátorov spolupráce dvoch farností pri napĺňaní šľachetného zámeru – dostavby charitného domu. 
Švajčiarski	Návšteva švajčiarskych dobrodincov sa začala v piatok 21. septembra privítaním na dobrodinci	letisku v Košiciach, návštevou Arcidiecéznej charity v Košiciach a po presune do 			Lipian stretnutím s mládežou mesta a členmi komunitnej nadácie Modrá Torysa. 		V sobotu pokračovala sv. omšou v kaplnke sv. Mikuláša z Flüe v charitnom dome, 		slávnostným zasadaním MsZ a spoločenským večerom v reštaurácii Lipa. Slávnostný 		kultúrny program pripravili pedagógovia, žiaci a absolventi ZUŠ a ľudová hudba 		Javor. Nedeľa 23. septembra bola tiež slávnostná: pri sv. omši lipiansky chrámový 		zbor na želanie hostí s veľkým úspechom predviedol skladbu – omšu „Bruder – 			Klausen – Messe (Missa solemnis)“ skladateľa Fridolina Rotha, venovanú sv. 			Mikulášovi z Flüe, švajčiarskemu národnému svätcovi. Dirigentom skladby bol Igor 		Dohovič, šéfdirigent Opery Divadla Jánka Borodáča v Košiciach, organový doprovod 		mala Andrea Kmecová, poslucháčka VŠMU v Bratislave, lipianska rodáčka. Po 			stretnutí hostí s obyvateľmi a zamestnancami charitného domu večerné hodiny boli 		venované predstaveniu opery G. Verdiho Nabucco v Divadle Jána Borodáča 			v Košiciach, v ktorom ako sólisti účinkovali aj Lipanci: v úlohe Zachariáša Martin 		Gurbaľ a v úlohe veľkňaza babylonského Marián Lukáč. Záverečný deň návštevy – 		pondelok 24. septembra po prehliadke Košíc sa zavŕšil rozlúčkou na letisku.
Je radostné konštatovať, že vzájomná spolupráca Lipian a Birmensdorfu do tohto roku zaznamenala dvanásť stretnutí, ktoré rámcujú dva dátumy: 16. – 18. máj 1995 – prvá návšteva delegácie Lipian vo farnosti Birmensdorf vo veci pomoci pri výstavbe charitného domu a 21. – 24. september 2001 – tohoročná návšteva. Všetky stretnutia sú zaznamenané v mestskej kronike.
Osobnosťami spolupráce sa stali: 
z Lipian: vdp. ThLic. Kamil Jankech, dekan – farár, MUDr. Milan Gaľa, poslanec NR SR a MsZ, Ing., Eduard Vokál, primátor mesta;
z Birmensdorfu: zosnulí duchovní otcovia: páter Hubert Zimmermann, Willy Ruhstaler,  „Lipany tím“ pod vedením Alberta Knechta a Hans. R. Schieber.
Jeanine 	Osobitnú zmienku si zaslúži čestná občianka Lipian p. Jeanine Hostettler, štedrá 
Hostettler	darkyňa. Kto to vlastne je? 
Pani Jeanine Hostettler býva v Zürichu. Vyrastala v skromných pomeroch. Je matkou dvoch dcér. Vo svojom okolí je známa sociálnym cítením. Veľkú časť svojich peňazí, ktoré nečakane získala sa rozhodla poskytnúť pre ľudí v núdzi. Myslela na ľudí neznámych, v cudzej krajine. Týmto svojím rozhodnutím dokázala svoju kresťanskú vieru, hlboký cit a šľachetnosť srdca. Finančným darom sa pričinila o výstavbu charitného domu. Vďaka nej Dom pokojnej staroby v Lipanoch dnes stojí a žije svojím životom. Stal sa domovom pre ľudí odkázaných na pomoc iných v jeseni života. 
Ako pamiatku na Slovensko a na Lipany čestná občianka na slávnostnom zasadaní MsZ prevzala publikáciu o Slovensku, kroj a rôzne predmety, ktoré svedčia o šikovnosti obyvateľov Lipian. 
Spolupráca Lipian a Birmensdorfu priniesla nielen veľké hodnoty materiálne, ale aj duchovné, ale preniesla sa do osobných priateľstiev. 
Okrem osobností spolupráce jej dušou bol  Dr. Jozef Nárožný, vždy ochotný, vynaliezavý sprievodca a tlmočník, stály člen „Lipany tímu“. 
Spoluprácu farníkov Birmensdorfu a Lipian dokumentujú aj prílohy k tejto časti kronikárskeho zápisu a to pamätný list s ďalšími prílohami: Aktuality lipianskej radnice z 20. septembra 2001, znaky (erby) obcí – miest birmensdorfskej  farnosti, slávnostný príhovor primátora mesta Ing. Eduarda Vokála na slávnostnom zasadaní MsZ, slávnostný program žiakov a pedagógov ZUŠ, kópia titulnej strany notového partu „Bruder – Klausen – Messe (Missa solemnis)“ a leták o tvorcoch operného predstavenia Nabucco. 
Z celoslovenských významných udalostí, ktoré sa bezprostredne dotýkali aj Lipian a ich obyvateľov, v kronikárskom zápise zdokumentujeme dve:
	sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

voľby predsedov a zastupiteľstiev samosprávnych krajov.       
Sčítanie	Najprv sa budeme venovať sčítaniu obyvateľov, domov a bytov (ďalej len sčítanie), 
obyvateľov	ktoré sa toho roku konalo podľa zákona č. 165/1998 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov 
domov	a bytov 2001 (ďalej len zákon o sčítaní). Uskutočnilo sa ku dňu 26. mája toho roku. 
a bytov	Bola súčasťou celoslovenského cenzu, ktorý sa uskutočnil v období okolo roku 2000 		v mnohých krajinách sveta, teda aj súčasťou celosvetového cenzu. Uskutočnilo sa prvý 		raz po vzniku SR. V našich podmienkach významnú úlohu pri jeho uskutočňovaní 		malo mesto (mestský úrad) prostredníctvom mestskej komisie pre sčítanie ako 			pracovného programu , sčítacích komisárov a ich náhradníkov.
V mestskej komisii pre sčítanie pracovali:  Rudolf Bucko, dôchodca, Mária Čekanová, Eva Liščinská, Ľudmila Vargová (pracovníčky MsÚ) a Jaroslava Fedáková (pracovníčka mestskej knižnice). Úlohy sčítacích komisárov v 18 sčítacích obvodoch vykonával rovnaký počet občanov mesta. Pri príprave a vykonávaní sčítania mesto postupovalo podľa Metodického pokynu Štatistického úradu SR z 15. novembra 2000 číslo 1795/2000 – 600.
Pri sčítaní boli metódou sebasčítania zisťované vybrané demografické údaje, sociálne a kultúrne charakteristiky obyvateľstva, vybrané údaje o bytovom a domovom fonde a o vybavení domácností niektorými predmetmi dlhodobej spotreby. K tomu slúžili tieto základné tlačivá: list obyvateľa (23 skupín údajov), domový list (11 skupín údajov), bytový list (23 skupín údajov), obálka listu obyvateľa s vysvetlivkami pre jeho vyplnenie. Ďalšie tlačivá boli sumarizačné pre sčítacie obvody, obce – mestá, okresy a kraje. 
Štatistika 	Skôr kým budeme kronikársky interpretovať výsledky sčítania za mesto Lipany 
o Lipanoch	uvedieme viacero štatistických údajov podľa publikácie Mesta Prešovského kraja 		2000, vydanej Štatistickým úradom SR, Krajskou správou v Prešove v máji 2002, pod 		č.j. 02/00038. Zriedkavo máme možnosť takého súhrnného pohľadu na mesto. Údaje 		o Lipanoch vrátane veľmi stručnej histórie, sú uvedené na str. 47 až 52 tejto 			publikácie. 
Tu sú niektoré z týchto údajov:
Základná charakteristika:
Nadmorská výška stredu (m)							389
Rozloha (km²) 								  	12,6
Hustota obyvateľstva na km²							489
Nezamestnaní k 31.12.2000							773
z toho ženy 										352
Pôdny fond:
Celková výmera (ha)						                         1 265
Poľnohospodárska pôda								699
v tom 					
orná pôda										471
záhrady									  	44
ovocné sady									     	1
trvalé trávne porasty				  				182
Nepoľnohospodárska pôda							566
v tom 
lesné pozemky 									277
vodné plochy								  		59
zastavané plochy a nádvoria							152
ostatné plocha								  	77
Demografia:
Stredný stav obyvateľstva (k 1.7.)				 	           		6 160
Živonarodení									83
na 1000 obyvateľov								   	13,47
Zomrelí									   	36
na 1000 obyvateľov								     	7,63
Prirodzený prírastok (úbytok) 						   	47
na 1000 obyvateľov								    	5,84 
Priemerný vek obyvateľstva spolu						30,98
muži										  	29,98	 
ženy 									   		31,99
Vekové zloženie obyvateľstva: 
„Najsilnejšie“ vekové skupiny
	20 – 24								679
	10 – 14								605
	15 – 19								584
	25 – 29								557
	   3 – 9								551
„Najslabšie“ vekové skupiny  			
	75 – 79								  69
	80 – 84								  32
	85 – 89								  25
	90 – 94								    9
	95 – 99								    2
Technická vybavenosť:
Počet hlavných telefónnych staníc					           	1 372
z toho bytových							           		1 114
Spotreba pitnej vody (tis. m³)					              	229
z toho domácnosti						             		171
Počet prípojok kanalizačnej siete							595
Spotreba plynu (tis. m³)							          	4 958
z toho obyvateľstvom						          		2 013
Školstvo: 
Materské školy								2
zapísané deti									205
Základné školy (1. – 4. roč.) ZŠ Hviezdoslavova ul.			1
zapísaní žiaci									226
Základné školy (1. – 9. roč.)						2
zapísaní žiaci 						 	          	1 063
Stredné odborné učilište (SOUP)						1
zapísaní žiaci									285
Gymnáziá									1
zapísaní žiaci									352
Špeciálne školy (Tehelná ul.)						1
žiaci školského veku							115
Domovy mládež – internáty (SOUP)					1
počet lôžok									92
Doprava:
Miestne komunikácie (km)						11,0		
z toho bezprašné								10,1
Mosty na miestnych komunikáciách (počet)		 		5
Vybudované chodníky (km)						18,2
Šport:
Kúpaliská umelé a prírodné						1
Telocvične									4
Štadióny otvorené								1
Ihriská školské							   	3
Ihriská ostatné								5		
Ostatné športové zariadenia						20
Obchod a pohostinstvo:
Predajne potravinárskeho tovaru						29
Predajne zmiešaného tovaru						2
Obchodné domy a nákupné strediská					2
Pohostinstvá								 	12
Predajne nepotravinárskeho tovaru					44
Ubytovacie zariadenia:
Ubytovacie zariadenia spolu						2
počet lôžok									98
Penzióny (CHD)								1
počet lôžok									60
Turistické ubytovne (Lipa)							1
počet lôžok									38
Životné prostredie: 
Verejná zeleň (ha)								10,65
z toho parková								  5,14
Organizačná štruktúra (k 31.12.2000):
Subjekty spolu								312
v tom
Právnické osoby								  52
v tom			
ziskové									  37
 z toho
verejné obchodné spoločnosti						   3
spoločnosti s r.o.								  30
akciové spoločnosti								    2
družstevné organizácie							    1
neziskové
z toho 
rozpočtové organizácie						 	   3
príspevkové organizácie							    1
spoločenstvá vlastníkov bytov						    1	
Fyzické osoby
v tom
živnostníci									243
samostatne hospodáriaci roľníci					 	    2
slobodné povolania								  12
kombinovaná forma podnikania						    3
Organizačné subjekty podľa činnosti:
Ziskové organizácie								 37
v tom
poľnohospodárstvo a lesníctvo						    2
priemyselná výroba								  18
stavebníctvo									    5
obchod									    6
činnosť v oblasti nehnuteľností, prenajímania,
počítač. činnosti a iné obchodné služby					    3
zdravotníctvo a sociálna činnosť						    1
ostatné verejné, sociálne a osobné služby				    2
Fyzické osoby
v tom										260
poľnohospodárstvo a lesníctvo						  15
priemysel									  58
stavebníctvo									  62
obchod									  78
hotely, reštaurácie								    7
doprava, pošta a telekomunikácie					    7
iné obchodné služby						 	  14
ostatné odvetvia								  19
Výsledky	Prvé výsledky sčítania sa objavili v dennej tlači koncom októbra. Napríklad denník sčítania	Sme priniesol výrazné titulky dňa 31.10.: Slovensko starne, veriacich pribúda, 			Maďarov je menej s výraznou číslicou 5 379 455 a mapou Slovenska v pozadí (počet o		byvateľov SR – pozn. kronikára), ale aj veľmi zaujímavý údaj: väčšinový obyvateľ 		Slovenska: žena, katolíčka, slovenskej národnosti. 3. novembra to bol zase titulok 		Počet veriacich je pre nás povzbudením, hovoria cirkvi a 7. novembra: 170 000 bytov 		je u nás neobývaných.  Ako býva priemerný občan Slovenska, Ako sa žije. Denník 		uvádza aj iné, tiež zaujímavé údaje o sčítaní – cenze v starovekom Ríme (napr. pred 		narodením Ježiša Krista – pozri LK 2 1 – 5), o stredovekej korupcii v skresľovaní 		údajov kvôli daniam, o prvom sčítaní za Jozefa II. (1784), o prvom sčítaní v mladom 		československom štáte (1921), odkedy sa sčítanie koná v pravidelných desaťročných 		intervaloch až dodnes s výnimkou obdobia druhej svetovej vojny, keď bolo sčítanie 		vynechané. 
Ak sme už uviedli počet obyvateľov Slovenska, pridáme ešte, že Prešovský kraj mal pri sčítaní 789 968 obyvateľov (388 402 mužov a 401 566 žien), 135 525 domov spolu a 229 936 bytov spolu. Sabinovský okres mal spolu 54 067 obyvateľov (26 968 mužov, 27 099 žien), 10 014 domov a 13 481 bytov spolu. 
Lipany zaznamenali tieto výsledky:
u obyvateľstva (trvale bývajúceho): 
spolu									6 130
v tom muži								3 052
ženy									3 078
ekonomicky aktívne osoby						2 994
v tom muži								1 605
ženy									1 389
podiel v %		    					     	48,8
podľa veku:
0 – 14									1 547
muži 15 – 59								2 011
ženy 15 – 54								1 863
muži 60 a viac							253
ženy 55 a viac							447
nezistený vek							9
podiel v %
predproduktívny vek						25,2
produktívny vek						            63,2
poproduktívny vek							11,4
podľa národnosti:
slovenská								5 589		91,2 %
česká									     20 
moravská								       3
rusínska								      17
ukrajinská								      19
nemecká								        2
poľská								        5
rómska 								   452		  7,4 %
ruská									       2
nezistená								      17
podľa náboženského vyznania
Rímsko-katolícka cirkev						5 487		89,51 %
Evanjelická cirkev a. v.						     19
Grécko-katolícka cirkev					                367
Reformovaná kresťanská cirkev					       1
Pravoslávna cirkev		    					      15
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia			       4
iné 									       6
nezistené								     85
bez vyznania								    146
u domov a bytov
domy spolu								  718
v tom trvalé obývané spolu					  657
rodinné								  543
neobývané								    58			
byty spolu							           1 582
v tom trvale obývané spolu				            1 501
v rodinných domoch						   556
neobývané								     76
v úrovni bývania a vybavení domácností (priemerný počet alebo podiel v %)
trvale bývajúcich osôb na 1 trvale obývaný byt			4,0
m² obytnej plochy na 1 trvale obývaný byt			54,30
m² obytnej plochy na osobu					13,6
s ústredným kúrením						79,9
s kúpeľňou							     	95,3 		
s automatickou práčkou						59,9
s osobným automobilom						41,4
s počítačom								9,5
neobývané byty (podľa dôvodu neobývanosti) spolu			76
v tom zmena užívateľa						       	5
určený na rekreáciu						       		5
uvoľnený na prestavbu						      	11
nespôsobilý na bývanie						        	6
po kolaudácií					              	        	1
v pozostalostnom alebo súdnom konaní			        		6
z iných dôvodov							      	42
Uvedené údaje o výsledkoch sčítania za mesto Lipany sme čerpali z publikácie Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, základné údaje, okres Sabinov vydanej Krajskou správou Štatistického úradu SR v Prešove v decembri 2001 pod j.č. 01/00048. Uvedená publikácia v časti o porovnaní základných údajov za okres Sabinov (str. 9 – 12) spomína aj Lipany v troch súvislostiach: 34,1 % obyvateľov žijúcich v mestách Sabinov a Lipany, rýchlejší rast počtu obyvateľov mestského osídlenia (v Lipanoch 611) za posledných 10 rokov.
Význam sčítania spočíva predovšetkým v tom, že spracované údaje umožnia porovnávať vývoj spoločnosti v predchádzajúcich desiatich rokoch, umožnia medzinárodné porovnávanie zisťovaných charakteristík s ostatnými štátmi. Získané údaje budú slúžiť ako báza pre predikovanie ďalšieho vývoja spoločnosti v ďalšom období a vytvoria východisko pre štatistické zisťovanie v domácnostiach v ďalšom období. Dokumentačnými prílohami tejto časti kronikárskeho zápisu sú 4 výstrižky z denníka Sme z dní 31.10., 3. a 7.11 toho roku, číslo 251, ročník 9.
Regionálne	Ako udalosť pod číslo 2 sme uviedli prvé voľby predsedov a zastupiteľstiev 
voľby	samosprávnych krajov (hovorilo sa im aj regionálne voľby do VÚC – vyšších 			územných celkov). V našom regióne to boli voľby do Prešovského samosprávneho 		kraja (ďalej PSK).
Príprava a vykonanie volieb prebiehali podľa zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku. Ako volebné orgány boli v Lipanoch ustanovené štyri okrskové komisie zložené zo zástupcov politických strán a hnutí (koalícií), ktoré navrhovali kandidátov na poslancov a predsedov PSK.
O funkciu poslanca PSK v našom volebnom obvode sa uchádzalo 48 kandidátov, medzi ktorými boli aj občania Lipian:
Jozef Bacher, 54 r., prednosta Slovenských železníc, KSS;
Anna Černická, 43 r., učiteľka, SDĽ;
Milan Gaľa, MUDr.,48 r., stomatológ, SDKÚ;
František Harčár, Ing, 56 r., ekonóm, SDĽ;
Stanislav Ižarík, JUDr., právnik, HZDS-Smer;
Daniel Lukáč, MUDr., lekár, SZS;
Dušan Majerčák, PaedDr., súkromný podnikateľ, HZDS-Smer;
Eduard Vokál, Ing.,primátor mesta, SDKÚ;
O funkciu predsedu PSK sa uchádzalo 18 kandidátov z blízkeho okolia Lipian aj Božena Jacko-Lysáková, Ing. 40 r., starostka obce Brezovica, SZS. Hlasovanie podľa zákona sa uskutočnilo 1. decembra v Lipanoch v štyroch volebných okrskoch, kde boli nasledovné výsledky:
do zastupiteľstva:
				     1.		2.	         3. 	              4.	    Spolu
Počet oprávnených osôb	1 041	           1 139            1 008             1 169	     4 357
Počet vydaných obálok          253		 378               241                 357              1 229
Počet odovzdaných obálok    253               372               241                  357              1 223
Počet platných hlasov pre 
kandidátov na poslancov      238                348              234                 352               1 172
pre kandidátov na predsedu 243               306               230                332                1 111
Účasť voličov v %	                24,30         33,19            23,91             30,54               28,21
Pre kandidátov z Lipian:
Jozef Bacher			      15                   14                 12                24                   65
Anna Černická	                 43                   49                 54                50                 196
Milan Gaľa			      100                 148              105              173                526
František Harčár	                  66                  71                  59                64                  260
Stanislav Ižarík		      65                  63                 52                70                  250
Daniel Lukáč                               75                  81                  84               120                360
Dušan Majerčák		      96                 94                   71                107                368
Eduard Vokál		      116	                206	              136              205               663
Podľa počtu hlasov do zastupiteľstva PSK z nich  boli zvolení:
Milan Gaľa				2 100
Eduard Vokál			1 920
Dušan Majerčák			1 879
Z kandidátov na predsedu PSK žiaden nezíszal potrebnú väčšinu hlasov, preto podľa počtu hlasov do 2.kola (15.12.) postúpili:
Peter Chudík, MUDr., 40 r., poslanec NR SR, GZDS-Smer, v Lipanoch 353 hlasov;
Juraj Kopčák, Ing., 57 r., primátor mesta Prešov, SDKÚ, KDH, v Lipanoch 481 hlasov.
Víťazom 2. kola sa stal Peter Chudík 51 816 hlasov pri účasti 18,37 % voličov (v Lipanoch 394 hlasov pri účasti 19,77 % voličov), kým Juraj Kopčák získal spolu 51 574 hlasov (v Lipanoch 456 hlasov).
Z počtu 60 kresiel v zastupiteľstve PSK strany a hnutia získali: HZDS-Smer 30, KDH 8, SDKÚ 7, SDĽ 5, nezávislí 5, DS 2, Ano, SNS, KSS po 1 kresle.
Dokumentačnými prílohami zápisu o regionálnych voľbách sú: zoznam kandidátov pre voľby  do zastupiteľstva, zoznam kandidátov pre voľby predsedu, výstrižky z denníka Sme s titulkami: Taktický boj pred voľbami (18.10.), Ako dopadli voľby v našich krajoch (3.12.), Výsledky volieb na východnom Slovensku (7.12.), Sedem nových županov (17.12.).

IV. Činnosť podnikov______________________________________
Pôvodný zámer, začať túto časť kronikárskeho zápisu akýmsi výpočtom firiem pôsobiacich v meste na začiatku nového storočia, sa naplnil v predchádzajúcej kapitole (pozri heslo Štatistika o Lipanoch: organizačná štruktúra a organizačné subjekty podľa činnosti, str. 255 – 256). Prejdeme preto k dvom firmám. Jedna z nich je lipianskou raritou, prvou lastovičkou, druhá v Lipanoch pôsobí viacero rokov aj napriek organizačným zmenám. 
Firma 	Firma Orac Decor je lipianskou raritou preto, že je prvou zahraničnou firmou 
Orac Decor v Lipanoch. Je stopercentným majetkom materskej firmy, ktorej sídlo je v belgickom 		prímorskom meste Ostende (majiteľom je Belgičan pán Guy Taiklien, vedúcou 			osobou v Lipanoch p. Johnny Jonckhére a osobou pre styk p. Slavomír Mihál, 			pôvodom zo Žiliny). V Lipanoch firmy sídli v priestoroch bývalého Poľnonákupu na 		Ulici kpt. Nálepku. Tip na umiestnenie firmy v Lipanoch majiteľovi poskytol iný 			belgický podnikateľ, ktorý vlastní v Prešove veľkú firmu West Import – Export.
Predmetom výroby firmy je 1 500 druhov interiérových doplnkov z plastov v štýle antickej architektúry, ktoré sa môžu využiť najmä v hoteloch, kongresových halách, ale aj v bytoch. Všetky výrobky sú určené na export, približne do štyridsiatich krajín. 
V polovici februára v lipianskej prevádzke pracovalo 30 zamestnancov, ktorí v tom čase pripravovali firmu na kolaudáciu a začiatok prevádzky. Presunom väčšej časti výroby z Belgicka na Slovensko môže narásť počet zamestnancov na sto. Firma sa o zamestnancov vzorne stará, veľmi dbá na bezpečnosť pri práci a na ich jazykovú prípravu v anglickom, alebo nemeckom jazyku. 
V začiatkoch činnosti si predstavitelia firmy pochvaľujú pochopenie a pomoc mesta a predstaviteľov samosprávy. Ako sme už uviedli v predchádzajúcej kapitole 8. februára firmu navštívil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda v rámci výjazdového zasadania vlády SR v Prešovskom kraji.
Firma	Tridsať rokov v Lipanoch existuje prevádzka súčasnej akciovej spoločnosti DRU, DRU, a. s.	ktorá sídli vo Zvolene. Pôvodne to bola prevádzka družstevnej organizácie DOVP, 		neskôr COOP výroby. Sídlom prevádzky je účelová budova z roku 1990, predtým to 		boli priestory súčasnej firmy Aluminium systém na Tehelnej či Sabinovskej ulici. 
Prevádzka je známa slanými tyčinkami, neskôr aj sezamovými, makovými, grahamovými (uvažuje sa aj o syrových), ktorými zásobuje predovšetkým východoslovenský región, ale pomáha aj iným regiónom Slovenska najmä tam, kde má firma prevádzky (Zvolen, Galanta). Výrobné zariadenie tvoria automaty rakúskej firmy HAAS.
V prevádzke pracuje 30 zamestnancov, z toho 20 výrobných, veľmi obetavých, pretože v nárazových obdobiach výroba musí byť nepretržitá. V kvalitnej práci zamestnancov sa môže hľadať aj odpoveď na otázku, čo pomohlo firme v čase transformácie sa nielen udržať, ale aj prosperovať. 
Súčasným generálnych riaditeľom firmy je JUDr. Pavol Kracina a vedúcou prevádzky jedna z jej zakladateliek A. Višňovská.

V. Výstavba a zmeny charakteru mesta_________________________
Tohoročnú výstavbu v mete charaterizuje číslica 5, ktorá predstavuje päť najvýznamnejších stavebných akcií bezprostredne súvisiacich s navýšením rozpočtu mesta z 19 na 44,5 mil. Sk. Konkrétne ide o tieto akcie:
Dostavba 	1. Dostavba základnej školy: podrobne sme o nej písali v minulom roku (pozri 
ZŠ		kapitolu Školstvo, podtitulok Dostavba ZŠ, str. 200 – 201). V decembri toho roku 		bola odovzdaná jej časť s jedálňou, telocvičňou a ďalšími prevádzkovými pristormi  za 		8 mil. Sk tak, aby sa od januára budúceho roka mohla používať. Poslanci MsZ sa 		rozhodli podporiť dostavbu v budúcom roku aj dočasným poskytnutím prostriedkov 		mesta až do ich pridelenia zo štátneho rozpočtu.
Nájomné	2. Výstavba 26 bytov na Hviezdoslavovej ulici prestavbou pavilónu B novej školy 
byty		s predpokladaným ukončením v polovici budúceho roka.
3. Výstavba 35 nájomných bytov na Štúrovej ulici určených pre mladé začínajúce rodiny, pre potreby mesta aj pre tých čo majú vážne problémys bývaním. Práve vástavba týchto bytov priniesla v rozpočte mesta najväčšie zmeny, ako sme to spomenuli vyššie. Mesto bolo na túto výstvabu pripravené už dlhšie, preto má podmienky, ktoré poskytol štát  (dotácia 50 %, zvyšok úver s dobou splácania 30 rokov pri úroku 4,4 %) mohlo reagovať veľmi pružne v prospech občanov. 
Kúpalisko	4. Výstavba kúpaliska, presnejšie rozsiahla a najväčšia rekonštrukcia od začiatku 		jeho jestvovania. Zásadna zmena nastala znížením hladiny oboch bazénov, nanovo 		boli vybetónované steny a dná, zrealizovala sa konečná laminatová úprava povrchu 		veľkého bazéna, obnovená technologická časť so zabezpečením prívodu vody 			z vlastného zdroja pre budúce nové napojenie. 
Miestne 	5. Miestne komunikácie podľa projektu „Centrum – sadovnícke a architektonické 
komuni-	úpravy“ dostali novú tvár výstavbou vydlaždených chodníkov na pravej i ľavej strane 
kácie	námestia, nového parkoviska vedľa gáráži na Ulici pod Kopaninou, živičnou 			povrchovou úpravou ciest a chodníkov (Pod Kopaninou, Jánošíkova ul. až 			k cintorínu).
Finančné zabezpečenie stavebných akcií bolo veľmi dobré. Mestu sa podarilo využiť hlavne výhodnú ponuku cudzích zdrojov na výstavbu bytov a inžinierskych sieti k nim, dotácie na školu, prostriedky z úradu práce a ďalšie granty. 
Dodávateľmi stavebných prác, vybranými vždy podľa najvýhodnejšej ponuky, boli firmy Staving, a.s. Prešov, PEhAES, a.s. Prešov, EKOSVIP s. s r.o. Sabinov, AQUAMONT, s. s r.o. Sabinov.
Ak nechceme zostať nič dlžní druhej časti názvu tejto kroniky „... a zmeny charakteru mesta“ musíme ešte dodať, že sa rysuje nový záver severnej časti centra mesta – ale až na Hviezdoslavovej ulici – kde sa novou dominantou na ľavej strane stane ZŠ s pavilónom prestavaným na nájomné byty. Na pravej strane námestie uzatvárajkú dva bytové domy. 

VI. Školstvo____________________________________________
Aj v úvodnej časti tejto kapitoly sa odvoláme na štatistiku o Lipanoch (pozri kapitolu Významné návštevy a udalosti, podtitulok Školstvo, str. 254). Ďalšie údaje, najmä o majetku škôl, uvedieme na budúci rok v súvisloti s prenosom kompetencií v školstve na samosprávu k 1. júlu 2002. Touto problematikou sa zaoberala aj mestská rada na 50. schôdzke dňa 18. decembra. Dohodla sa, že na začiatku roka 2002 sa uskutoční stretnutie rady a riaditeľov škôl, kde sa zistia poredstavy vedenia škôl a mesta v preberaní kompetencií a budúcnosti škôl. Rada prerokovala aj možnosti kreovania školských rád a čo najkratšom čase.
30. výročie	V tomto roku jedna zo základných škôl – ZŠ Komenského 14 oslávila 30. výročie 
ZŠ 		vzniku (1.9.1970). Spomienkové podujatia prebiehali od začiatku školského roka 
Komen-	2000/2001 a vyvrcholili dňa 22. mája „dňom otvorených dverí“, slávnostnou 
ského 14	akadémiou v kinosále MsÚ a spoločným posedením v telocvični. 
Pri tejto príležitosti redakčná rada školy vydala prvé číslo občasníka OÁZA   ŠTRNÁSTKY, ktorého mottom sa stal Senecov výrok „Rýchlemu plynutiu času treba čeliť jeho rýchlym využitím práve tak, ako treba nabrať rýchlo vodu z prudkej bystriny, ktorá čoskoro vyschne“. Strany 4 – časopisu sú venované histórii školy a spomienkam. Obsahujú výpis z kroniky Lipian z roku 1970 o otvorení dvoch základných škôl (vtedy Tehelná 610 a Tehelná 611), údaje o riaditeľoch školy (Mgr. Rudolf Bucko 1970 – 1975, 1986 – 1991; Mgr. Jozef Ridila 1975 – 1986; Mgr. Mária Reichstädtterová 1991 – 1996; Mgr. Magdaléna Škopová 1996 dodnes), rozhovor s prvým riaditeľom školy , spomienky jednej zo služobne „najstarších“ učiteliek Mgr. Ľubov Machanskej a niektorých bývalých žiakov. 
V jubilejnom školskom roku školu „ovládajú“ tieto čísla: 19 tried, 582 žiakov (1. – 4. ročník 99, 5. – 9. ročník 429. chlapcov 254, dievčat 274, z Lipian 340, dochádzajúcich 188), 2 oddelenia školského klubu (ŠK). Ako perličky sa uvádzajú: najčastejšie dievčenské meno Zuzana (29x), chlapčenské Peter (21x), priezvisko Andraščík (24x), mesiac, v ktorom sa narodilo najviac žiakov – november (25).
Prvé číslo časopisu Oáza štrnástky je dokumentačnou prílohou k tejto časti kronikárskeho zápisu.  
Deň 		Slávnostný nádych malo aj podujatie mestského úradu Pánu učiteľovi z lásky, učiteľov	stretnutie primátora mesta smpedagogickými pracovníkmi škôl a zariadení dňa 28. 		marca. V kultúrnom programe, pripravenom základnou umeleckou školou sa 			vystriedali skladby viacerých hudobných skladateľov v podaní dvoch absolventiek 		ZUŠ, teraz poslucháčok VŠMU v Bratoslave Andrey Kmecovej a Anety Mihályovej 		i súčasných členov speváckeho zboru ZUŠ pod vedením zástupkyne riaditeľa Gabriely 		Pintérovej. Vstupnú báseň Moniky Pančakovej Čo je život? predniesla Ing. Eva 			Lazoríková, zastupkyňa riaditeľky gymnázia a slávnostný príhovor predniesol Ing. 		Eduard Vokál, primátor mesta, ktorý v priebehu slávnostné programu vo dvoch 			vstupoch odovzdal ďakovné listy dvadsiatim pedagogickým pracovníkom škôl 			a zariadení. 
Podujatie bolo prejavom úcty mestskej samosprávy k školám a ich osadenstvám a nieslo sa v znamení Senecovho výroku „Niekedy si nás väčšmi zaviaže ten, kto dal málo, ale urobil to zo šľachetnosti, kto nám poskytol niečo nepatrné, ale urobil to rád“. 
Projekt	Zaujímavý projekt v lipianskom školstve v tomto roku iniciovalo občianske združenie 
EFETTA	(OZ) Za krajšie Lipany (jeho predstaviteľkou je Mgr. Viera Imrichová, riaditeľka 		Špeciálnej základnej školy, Tehelná ul.). Spolu s dobrovoľníčkou Mierových zborov 		USA Susan Finkelpearl, ktorá v tom čase pôsobila v Lipanoch, združenie vypracovalo 		projekt EFETTA (z latinského Otvor sa !). Jeho cieľom je vytvoriť dôstojné 			podmienky pre rehabilitáciu postrihnutých detí s Downovým syndrómom 			a s kombinovaným postihom, ktoré navštevujú tzv. denný stacionár na Ul. kpt. 			Nálepku v bývalých detských jasliach. Po drobných rekonštrukčných úpravách 			a výmene zariadenia sa predpokladá osadenie hydromasážnej vane s príslušenstvom, 		zariadenie masážnej miestnosti a postupná úrpava bezbarierových prístupov do 			zariadenia. Nové priestory pre tento účel poskytlo mesto. Náklady spojené 			s realizáciou projektu budú hradené z prostriedkov SPA (Small Project Assistance), 		ale aj zo sponzorských a darovacích príspevkov.
Projekt	Iný projekt – švajčiarsky – Zdravý úsmev v spolupráci s Komunitnou nadáciou Zdravý	Modrá Torysa predstavila Materská škola na Ulici kpt. Nálepku. Úzko súvisí s tým, že úsmev	škola získala certifikát Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva o zaradení 		do siete škôl podporujúcich zdravie. Cieľom projektu je okrem ioného aj zlepšenie 		zdravotného stavu detí, vrátane zdravia chrupu a ústnej dutiny. Svoje zážitky a dojmy 		z projektu deti spracovali aj výtvarne v prácach, ktoré predstavili na výstvke dňa 21. 		septembra. Čestnými hosťami vernisáže výstavky boli aj hostia z Birmensdorfu, ktorí 		v tom čase boli na návšteve v Lipanoch, predstavitelia samosprávy mesta, vedúca 		odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu v Sabinove, zástupcovia 		Komunitnej nadácie Modrá Torysa  a učiteľky z okolitých materských škôl. Materská 		škola, nositeľka titulu Škola podporujúca zdravie, má aj ďalšie výsledky v realizácii 		projektu najmä v úpravách a vybavení areálu školy (uzatvorenie areálu vstupnými 		bránami, vybudovanie dreveného domčeka, vláčika, stola, stoličiek, mostíkov, 			lavičiek, prekážkových dráh) za prispenia grantu mesta poskytnutého KN Modrá 		Torysa. Obidva projekty sú pekným príkladom prospešných aktivít mimovládnych 		organizácii (ďalej MVO) a občianskych združení pôsobiacich v Lipanoch.
Lipany	V závere kapitoly o školstve uvedieme jednú zaujímavosť z knižného trhu 
v publikácii	Vydavateľstvo Michala Vaška v Prešove vydalo tohto roku publikáciu Mariána 			Čižmára Kalazanského zbožné školy v Sabinove 1739 – 1922. Príspevok k dejinám 		piaristov v Sabinove. (Piaristi – Rád zbožných škôl – mužská rehoľa pôsobiaca 			v Katolíckej cirkvi na poli vzdelávania a náboženskej kultúry – pozn. kronikára podľa 		publikácie Katolícke Slovensko, str. 362, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2001).
Ako sa ďalej dozvieme, publikácia súvisí aj s Lipanami. Ale postupne.
Najprv z úvodu: „Jadro práce tvorí pohľad na život a činnosť piaristov v Sabinove. Predstavuje iniciatívy grófa Štefana Dessewffyho, ktorý má najväčšiu zásluhu na tom, že piaristi sa ujali školských aktivít v meste Sabinove“. 
Prvá súvislosť s Lipanami: Kto bol Štefan Dessewffy: generálporučík (1667 – 1742), syn Štefana a Kláry rod. Senesyovej (menovaní rodičia majú epitaf – náhrobok vo farskom kostole sv. Martina v Lipanoch, čierny mramor v dolnej pravej časti oblúka pri vstupe do kaplnky Sv. Kríža – severnej) - str. 21. II. kapitoly Príchod piaristov do Sabinova, podkapitoly 3 Podiel Štefana Dessewffyho pri uvedení piaristov do Sabinova. 
Druhá súvislosť s Lipanami: str. 23, III. kapitola Prostredie a prostriedky na činnosť piaristov: „Tu je treba ešte pripomenúť jednu dôležitú skutočnosť. V čase keď sa Štefan Dessewffy rozhodoval pre zloženie fundácie na školu, okrem Sabinova sa hovorilo aj o meste Lipany. Aj toto mesto bolo totiš súčasťou panstva Dessewffyovcov. A predstavenstvo mesta Lipany tiež prejavilo záujem o to, aby piaristi prišli nie do sabinova, ale do Lipian. Dozvedáme sa o tom z listu, ktorý panovníčke Márii Terézii napísal predstavený kláštora piaristov v Sabinove dňa 20. decembra 1779, teda v čase, keď sa vážne hovorilo o ich premiestnení do Prešova. 
Piaristi napokon dali prednosť Sabinovu, nakoľko boli presvedčení o tom, že ich práca bude mať väčší úžitok v Sabinove než v Lipanoch“.
Tretia súvislosť s Lipanami: kapitola IV. Pedagogická činnosť piaristov v Sabinove, podkapitola Zoznamy študentov a vyučujúcich v rokoch 1800 – 50:
Škol. rok  1831/32  v  triede Gram. IV.: Imrich Krajczer, * 15.4.1817, Lipany; Andrej Mikó st., * 27.4.1815, Lipany;  Andrej Mikó ml., * 1817, Lipany;
V triede Gram. I.: Koloman Ruzsicska, 9 ročný, Lipany (str. 69).
Škol. rok 1836/37: Andrej Sikorszky, * 31.3.1825, Lipany /ako „významný študent spomínaný aj v školských rokoch 1837/38, 1838(39 – str. 71). 
Škol. rok 1844/45: Štefan Lessko, 9 ročný (otec Imrich), neskôr rímskokatolícky kňaz, kanonik – Košice – a tit. Prepošt – ako „významný“ študent aj v škol. rokoch 1845/46, 1846/47, 1847/48, 1848/49, (str. 72 – 74).
Štefan Lessko (1835 – 1918), prepošt, kanonik, pápežský prelát (str. 132 – 133, kapitola VII. Významní študenti sabinovského piaristického gymnázia, podkapitola 4. Cirkevmní hodnostári, kňazi, rehoľníci, b) Prepošti, opati, kanonici. 
Štefana Lesska (Leška) sme v kronike už predstavili, a to v roku 1999 podľa publikácie PhDr. Márie Mihokovej Slovník košických osobností (pozri II. zväzok, str. 175 – 176 kapitoly X. Obyvateľstvo). 
Patrí tu tiež Melichar Brühl (1851 – 1921), od roku 1882 do roku 1921 farár v Lipanoch, neskôr dištriktuálny dekan, konzistoriálny esesor, titulárny prepošt S. Pauli de Monostorpalyia, pôvodom zo Sabinova (str. 133). Zomrel v Lipanoch 26.11.1921, pochovaný je na cintoríne vedľa kaplnky  Premenenia Pána. 
Autorom tejto podnetnej  publikácie  je  rímskokatolícky  kňaz  PhDr. Marián Čižmár, * 1.11.1953 v Belej nad Cirochou, okr. Snina, na kňaza vysvetený 6.6.1976 v Bratislave. Študoval aj na zahraničných univerzitách (Krakov, Rím). Je autorom siedmich tlačou vydaných publikácií, spoluautorom dvoch publikácií (pre lexikón katolíckych kňažských osobností Slovenska, Lúč, Bratislava 2000 spracoval 44 hesiel). Ako kňaz pôsobí v Košickej arcidiecéze, v súčasnosti ako farský administrátor farnosti Vyšný Hrušov, dekanát Humenné. 

VII. Kultúra____________________________________________
Štatistickými údajmi začneme i kapitolu o kultúre. Najprv niekoľko údajov a potom podrobnejšie k niektorým významným udalostiam.
Podujatia	Prehľad o podujatiach v roku 2001 (podľa údajov oddelnia kultúry MsÚ):
kultúry									Počet		Návštevnosť
ZUŠ (vlastné programy)					  46	                   9 690
Hudobno-výchovné programy (dovezená kultúra)	     8		       2 001  
Výstavná činnosť      					     6     	       3 667
Výchovno- vzdelávacia činnosť				   84		       2 850
V práci s filmom (kino Lipa):
Predstavenia						             108
Návštevnosť									       4 343
Tržby									            181 280 Sk 	   
Priemer: vstupného							                      41 Sk
                 divákov								         40
V práci s knihou (knižnica):
Čitatelia spolu						960
v tom vo veku 6 – 14 r.					337
                         15 – 19 r.					197
		nad 20 rokov					426
Výpožičky spolu					       47 662
v tom knihy 						        37 124
periodiká					          	          5 169
Návštevnosť spolu				   	       20 707
v tom knižnica					         16 712
čitáreň 						          3 995
Prírastok kníh – počet 					 405
V cene			  	        						     73 343 Sk
V knižnici sa aj naďalej realizuje predaj kníh pre verejnosť. Rabatom z neho ziskáva financie na nákup cenovo veľmi náročných knižných titulov, napr.: Kronika ľudstva, Kronika Slovenska, Guinessova encyklopédia, Monumenty, Veľký atlas sveta, Poklady sveta – kultúrne pamiatky UNESCO 2000  lit. křesťanství... Tohoročnou novinkou v práci knižnice je nainštalovaný počítač s internetom (internet = najväčšia globálna  medzinárodná počítačová sieť – pozn. kronikára). Internet slúži širokej verejnosti a vlastnú stránku má v ňom má aj mesto Lipany.
Záujmové	Na kultúrno-spoločenskej činnosti v meste sa pravidelne podieľajú záujmové organizácieorganizácie a útvary:
a útvary	Šarišská lipa, náš mladý folklórny súbor, okrem účinkovania na domácich 			podujatiach toho roku absolvoval umelecký zájazd do bulharského mesta Razgrad na 		folklórny festival. Hostiteľský bulharský folklórny súbor toho roku vystupoval 			v Lipanoch a na festivale v Krivanoch, preto možno hovoriť o priateľskej recipročnej 		návšteve, ktorú sponzorsky podporili: Agentúra Šariš, Milk Agro Sabinov, Andy fos 		Jakubovany. Zájazd bol spojený s trojdňovým pobytom v prímorskom letovisku  Zlaté 		Piesky.
Tanečný klub Tilia je hlavným garantom prehliadky tanečného športu krajského charakteru, ktorá sa koná pravidelne v Lipanoch a toho roku získalaj tretie miesto na majstrovstvách Slovenska v plesových choreografiách v Žiari nad Hronom. 
Únia žien sa lipianskej verejnosti predstavuje pravidelne výstavami veľkonočných kraslíc a ručných prác, burzou športových potrieb, účasťou na Dni Lipian v Piwnicznej a pravidelnou súťažou o najkrajší balkón a najkrajšiu záhradku. 
Z verejných podujatí dobrovoľného požiarného zboru na Námestí sv. Martina sa najviac tešia najmladší obyvatelia Lipian, čím si hasiči získavajú nasledovníkov. 
Slovenský červený kríž, ktorý obnovil činnosť miestneho spolku v spolupráci s mestom ocenil ďalších držiteľov plakiet prof. Janského za darovanie krvi na podujatí Daruj krv – daruj lásku. 
Výstavy	Z výstav spomenieme štyri:
1. Dom pokojnej staroby vo fotografiách (história výstavby, otvornie, vzácne návštevy a súčasný život obyvateľov) pri príležitosti návštevy hostí z Bermensdorfu – 19. – 26. september.
2. Ovocie, zelenina, domáce zaváraniny a záhradné kvety pod patronátom s miestnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov Gľace – 17. – 19. október.
3. Ekumenický Sabinov – 2 tisícročia kresťanstva – výstava fotografií stredoškolského učiteľa PaeDr. Jozefa Mika zo Sabinova. Vernisáž výstavy pod záštitou MsÚ (úvodný príhovor predniesol Milan Fabián, predseda komisie MsZ) sa konala 13. februára. Kultúrny program pripravila ZUŠ Lipany. Výstava mala 2 okruh : kresťanstvo vonkajšie a vnútorné. 
4. Obrazy ukrajinských maliarov J. Ruščaka a A. Babinca – 9. – 31. máj. 
Jozef Ruščák (1943) žije v Užhorode a na výstave predstavil olejomaľby aj s motívmi nášho regiónu (v katalógu sú reprodukcie s názvami Toryská kotlina, Údolie Torysy).
Jozef Babinec (1934) tiež žije v Užhorode. Olejomaľbamu predstavil aj samotné mesto Lipany (Námestie – rozumej pravá strana Námestia sv. Martina s kostolom a nákupným strediskom Mladosť v zimnom šate) a blízke okolie (Čergovské pohorie). Gestormi výstavy boli: mesto Lipany a Zakarpatský zväz výtvarníkov Ukrajiny. 
Zaujímavosťou z oblasti kulrúry je aj zistenie, že o Lipanoch sa píše aj v zahraničnej – českej tlači, presnejšie slovenskej tlači vychádzajúcej v Českej republike (ďalej len ČR).
Obec 	Korene je názov prvého slovenského časopisu v ČR, ktorý vydáva Obec slovákov Slovákov	v ČR. Predstaviteľom Obce Slovákov je Peter Lipták, rodák z Lipian – Petrovenca 
v ČR		(pochádza z rodiny Stegenovcov, jeho mama je v súčasnosti obyvateľkou Domu 			pokojnej staroby: rodiny Liptákovcov žila predtým v blízkej Pečovskej Novej Vsi). 		Peter Lipták žije v Prahe, kde pôsobil ako vojak z povolania – v dnešnom vnímaní 		profesionálny vojak. Okrem Obce Slovákov je aj reprezentantom Fóra slovenských 		aktivít (FOSA) - „miesta nepolitických, informačných, konzultatívnych, 				koordinačných a kooperačných stretnutí predstaviteľov občianskych združení – 			aktivít, ktoré sa profilujú ako dobrovoľné neziskové subjekty, vyjadrujúce potreby 		a záujmy slovenskej menšiny v ČR“ (citát zo Štatútu FOSA – pozn. kroníkára).
Časopis Korene (ročník IX., číslo 10/2001, str. 11) v nepravidelnej ribrike Po českých a slovenských mestách s rovnakými názvami uverejnil profil slovenských i českých Lipian pod názvom Keď spája lipa v názve.
České 	České Lipany, malá obec sú súčasťou Vitíc. Žije v nich 51 mužov a 48 žien a majú 53 Lipany	súpisnych čísel domov. Ako „ves Lipská s tvrzí“ je písomne zaznamenaná v roku 1360. 		30. mája1434 ti došlo k známej bitke husitov a Panskej jednoty, v ktorej husiti boli 		porazení. Na pamiatku tejto bitky na blízkom vrchu v roku 1881 postavili kamennú 		mohylu. V českých Lipanoch žijú dve slovenské rodiny, jednou z nich je rodina 			Bohuslava Kopeckého, profesionálneho hasiča v dôchodku, „dobrovoľného 			kronikára“ obce, ktorý sa netají poznatkami o dlhoročnej družbe s lipianskymi 			hasičmi, teda našimi. Obec Slovákov ponúkla „diplomatické“ sprostredkovanie 			v prospech obnovenia kontaktov medzi Lipanami.
Výstrižok zo spomínaného čísla časopisu Korene je dokumentačnou prílohou kronikárskeho zápisu.

VIII. Cirkevný život_______________________________________
Výmena	Viacero údajov, ktoré sa dotýkajú cirkevného života v Lipanoch je obsiahnutých kňazov	v kapitole Významné návštevy a udalosti (slávnostná sv. omša pri príležitosti 2. 			výročia otvorenia charitného domu a prvej návštevy čestnej občianky Lipian Jeanine 		Hostettlerovej; obyvateľstvo podľa náboženského vyznania pri sčítaní obyvateľov, 		domov a bytov – pozri str. 250 a 258), preto na začiatku tejto kapitoly spomenieme 		najprv výmenu duchovných vo farnosti, ku ktorej došlo 1. júla 
Po osemročnom pôsobení z farnosti Lipany odišiel dekan – farár ThLic. Kamil Jankech. Farnosť Lipany bola jeho šiestym kňazským pôsobiskom (kaplán v Snine, Zborove, Prešove, administrátor v Hrabovci a Zborove, dekan – farár v Lipanoch). Narodil sa 1.1.1940 v Piešťanoch, ordinovaný bol 26.6.1963 v Bratislave. Z jeho pastoračného pôsobenia (čo sa žiada v kronike zapísať) spomenieme najmä tieto počiny: duchovná príprava veriacich farnosti na slávenie Veľkého jubileá 2000 so slávením Jubilejného roka 2000, nesmierný osobný podiel na kontaktoch so švajčiarkou farnosťou Birmensdorf pri dostavbe charitného domu, príkladná starostlivosť o chorých veriacich a reštaurovanie sakrálnych pamiatok. Z Lipian odišiel do Bardejovkých Kúpeľov, kde bol ustanovený za duchovného správcu a riaditeľa Augustinea. 
Dva roky v lipianskej farnosti pôsobil kaplán vdp. Marek Džurbala, rodák zo Slovenskej Volovej, okres Humenné, farnosť Ohradzany. Narodil sa 10.9.1973, ordinovaný bol 19.6.1999 v Košiciach. Farnosť Lipany bola teda jeho prvým kňazským pôsobiskom. Jeho pôsobenie charakterizovala najmä starostlivosť o miništrantov, deti a mládež. Od 1. júla pôsobí ako kaplán vo farnosti Snina.
Novým dekanom – farárom lipianskej farnosti sa stal vdp. Ján Bujdoš, narodený 11.7.1952, ordinovaný 10.6.1979 v Bratislave. Pochádza z obce Chotče, okres i farnosť Stropkov. Doteraz pôsobil v týchto farnostiach: Sečovce, Snina, Sabinov, Prešov (kaplán) Vinné, Ondavské Matiašovce (administrátor), Čaňa (farár). Oficiálnu inštaláciu  vdp. Bujdoša do funkcie farára a dekána uskutočnil dňa 16. júla pri slávnostnej svätej omši vo farskom kostole Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup – metropolita Košickej arcidiecézy  za účasti sabinovského dekana vdp. Jaroslava Naščáka, ktorý prečítal texty ustanovujúcich dekrétov a kňazov lipianského dekanátu. Pri tejto príležitosti nový dekan – farár predniesol sľub, vyznanie viery a podpísal príslušný dokument. 
Z rovnakej farnosti so svojím principálom, prišiel aj nový kaplán vdp. Marián Radimák nar. 5.7.1973, ordinovaný 19.6.1999 v Prešove, pochádzajúci z Prešova – Solivaru. Farnosť Čaňa bola jeho prvým kňazským pôsobiskom. 
vdp. A.	Tretím duchovným našej farnosti  je vdp. Andrej Štroncer, Lipanec, nar. 
Štroncer,	21.3.1943, ordinovaný 6.6.1966 v Bratislave. Kňazskými pôsobiskami vdp. Štroncera kňaz 	boli farnosti v Spišskej diecéze (Bobrovec, Liptovský Mikuláš, Spišské Podhradie, jubilant	Levoča, Markušovce) a farnosti v Košickej diecéze (Brezovica, Jarovnice, Župčany, 	Brezovička, Ľubotín). V našej farnosti pôsobil v roku 1990 a v súčasnosti od roku 	1992. Rok 1966, rok jeho kňazskej vysviacky napovedal, že v tomto roku si 	pripomenul jej 35. výročie. Ďakovnú sv. omšu celebroval dňa 9. júna v Bazilike minor 	na Mariánskej hore v Levoči (k tomuto mariánskemu pútnickemu miestu má 	osobitne hlboký duchovný vzťah) s dvoma oltárnymi spolubratmi a za hojnej účasti 	rodákov z Lipian. 
Dobrá	Sedemročnú tradíciu v Lipanoch a okolí má kolednícka akcia detí Dobrá novina. Jej novina	organizátorom je eRKo – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí  v spolupráci 	s Pápežskými misijnými dielami na Slovensku. „Dušou“ akcie v Lipanoch je Eva 	Daráková.
Aké je poslanie akcie?  Podeliť sa o radosť z narodenia Ježiša Krista s núdznymi bratmi a setrami na africkom kontinente . Finančný výťažok z koledovania  v tomto 7. ročníku akcie bude obetovaný na dva ťažiskové projekty: rozvojový program diecézy Loduar – región Turkana na severe Kene a základné školy pre utečencov v diecéze Chartún na severe Sudánu (konkrétne dlhodobo udržateľný program zabezpečenia pitnej vody pre celú diecézu). Diecézu Chartún na viacerých stretnutiach po celom Slovensku pri svojej návšteve predstavil Mons. Gabriel Zúbeir Waho, arcibiskup diecézy. Kolednícku akciu podporuje aj sídelný biskup Košickej arcidiecézy, arcibiskup – metropolita Mons. Alojz Tkáč, ktorý je predstaviteľom Pápežských misijných diel na Slovensku.  
Slovenský	„Znovuzrodenia“ sa v Lipanoch dožíva Slovenský skauting, celosvetovo známe skauting	hnutie, ktoré sa riadi „zlatým pravidlom“ nerob inému to, čo nechceš , aby iní robili 	tebe. Je istou obdobou stredovekých rytierov a mnoho zručností prevzal od Indiánov. 	Na Slovensku obnovil svoju činnosť po roku 1989. V súčasnosti združuje 115 zborov, 	v ktorých ku koncu roka 2001 bolo registrovaných 7 180 skautov.
Začiatky obnoveného skautizmu v Lipanoch sa kladli na jeseň 2000. V roku 2001 už má štatutárnu podobu ako Slovenský skauting, 115. zbor SKUDOS (Skupina Dominika Savia) Lipany (najmladší zbor na Slovensku). Sídlo lipianskeho zboru je na Ulici Jánka Kráľa č.10 a jeho štatutárnym zástupcom je Lukáš Poklemba, bohoslovec, Lipanec. Po skromných začiatkoch v roku 2001 už zaznamenal štrnásť rôznych podujatí, ktoré si zasluhujú zmienku: pobožnosť krížovej cesty, stráženie Božieho hrobu, púť do Levoče a do Gaboltova, prevzatie betlehemského svetla a jeho roznášanie v Lipanoch, asistencia pri polnočnej sv. omši (duchovno-formačné podujatia), či podujatia športovo – zábavné: futbalový, volejbalový turnaj, letný tábor, kresťanská diskotéka s programom, alebo brigáda v predajni Cyklošport. Podporovateľmi Skudos-u doteraz boli: Slovenský skauting, Ministerstvo školstva, Mesto Lipany, Komunitná nadácia Modrá Torysa a firma Repres, s. s r.o.

IX. Telovýchova a šport____________________________________
Športových a telovýchovných aktivít bolo v tomto roku v Lipanoch viacero. Pozornosť budeme venovať predovšetkým Vyzývajuciemu dňu, dvom memoriálom, ankete Jedenástka roka 2001 v III. lige futbalu, ale aj ankete denníka Pravda „Najlepší futbalista roka“ a domácej – lipianskej cyklistike. 
Vyzývací	Vyzývací deň (Challenge Day) v Lipanoch v tomto roku prebiehal už šiesty krát (30. deň	mája). Okrem partnerského mesta Strážske sa k nemu pripojil aj žahraničný hosť – 	spriatelené poľské prihraničné mesto Piwniczna, čo bolo novinkou tohtoročného 	podujatia. Program bol veľmi bohatý, začal sa v ranných hodinách turnajmi 	v kolektívnych športoch a vyvrcholil vystúpením folklórneho súboru Strážčan, 	vyhodnotením podujatia a losovaním tomboly. Deň predtým (29. mája) v 	podvečerných hodinách Klub slovenských turistov (KST) ponúkol „Lipiansku 	špacírku“ po známej trase so stretnutím pri kríži Medzi hurami. Sprievodnými 	akciami prispeli: Fitness centrum, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 	a Zariadenie sociálnej starostlivosti, rehabilitačné stredisko Lipany. Cieľ podujatia – 	zapojiť do pohybových aktivít čo najväčší počet obyvateľov – bol splnený. 
Memoriály	Memoriály boli dva:
1. futbalový memoriál Patrika Andraščíka. (Patrik Andraščík, rodák z Kamenice, hráč FK Odeva Dukla Lipany, ako 19 ročný tragicky zahynul v máji 1997). Tohoročný 3. ročník pripravili príbuzní, priatelia a známi mladého futbalistu na deň 15. decembra. Súťažilo 6 družstiev (58 hráčov). Víťazmi memoriálu sa stali: u mužov družstvo Ľubomíra Jacka a u žien družstvo Evy Hermelovej. Nasledujúci deň (nedeľa) zúčastnení hráči položili veniec na Patrikov hrob a zapálili sviece. 
2. Obdobný memoriálovy turnaj na počesť Pavla Voľanského pripravil stolnotenisový klub Lipany pred záverom roka dňa 29. decembra. (Pavol Voľanský, poslanec MsZ, nositeľ zlatej plakety prof. Janského za darovanie krvi, zanieteny funkcionár stolnotenisového klubu a obnoveného miestneho spolku Slovenského červeného kríža, tragicky zahynul v septembri minulého roku vo veku 36 rokov). Turnaj prebiehal v dvoch disciplínach: dvojhra a štvorhra.
JedenástkaV minuloročnom zápise sme dosť obšírne písali o ankete Jedenástka roka 
roka	Východoslovenského futbalového zväzu, pretože jej vyhlásenie sa uskutočnilo 	v Lipanoch (pozri II. zv., str. 217 – 218). Pri ankete sa pristavíme aj toho roku, pretože 	v jedenástke II. ligy majú zástupcu aj Lipany. So ziskom 12 hlasov je ním hráč FK 	Odeva Dukla Ľubomír Jacko (na fotografii dokumentačnej prílohy v podrepe druhý 	sprava). O lipianskom futbale ešte uvedieme že „áčku“ sa podarilo obhájiť účasť v III. 	lige, keď v jarnej časti súťaže naši futbalisti zaznamenali sériu ôsmich stretnutí bez 	prehry. Najúspešnejším strelcom gólov bol už vyššie spomínaný Ľubomír Jacko, hráč 	so skúsenosťami z najvyššej futbalovej súťaže. 
Stanislav	Aj tohoročný kronikársky šport, presnejšie futbal má „jahodu na šľahačke“ – náš Varga	známy futbalista Stanislav Varga, aj keď hrá za anglický futbalový klub AFC 	Sunderland, sa umiestnil v ankete denníka Pravda o Najlepšieho futbalistu roka na 	Slovensku. Od trénerov a zástupcov médií dostal 138 bodov s umiestnením na 6. 	mieste. Zdojom tejto informácie je športová rubrika denníka Sme z 21. decembra toho 	roku (dokumentačná príloha). Ďalšia dokumentačná príloha, rovnako šport 	v denníku Sme, ročník 9, číslo 3 z 15. januíra toho roku v článku S. Varga strelil svoj 	premiérový  gól ho predstavuje ako hráča anglického klubu, vrátane fotografickej 	momentky v „gólovej akcii“. Svoj prvý zahraničný gól Stanislav Varga komentuje 	takto: „Žiadne špeciálne oslavy troch bodov ani môjho gólového zápisu sa nekonali. 	Mňa však nesmierne teší, že som sa v kolíske futbalu dokázal presadiť aj strelecky 	a navyše hlavou, čo sa tu cení veľmi vysoko“. K tomu pridáme ešte jednu „perličku“, 	že podľa týždenníka Život Stanislav Varga patrí medzi desať „najdrahších“ Slovákov, 	ktorí hrajú futbal v zahraničí. Časopis ho uvádza na 6. mieste s prestupovou sumou 	61. mil. Sk zo Slovana Bratislava do FC Sunderland. 
Cyklistika	V úspešných cyklistických podujatiach pokračoval Klub slovenských turistov Mladosť 	Odeva Lipany. Po dvoch predchádzajúcich pretekoch v meste usporiadali pretek 	Špárová cross country v známej primestskej turistickej lokalite Špárová, kde 	vybudovali 5 km dlhý okruh, vhodný pre všetky druhy turistiky, pretekania , ale 	i pešie vychádzky do prírody. V siedmich kategóriách súťažilo 49 pretekárov, a to 	nielen lipianskych. Najmladšia kategória do 9 rokov mala 8 súťažiacich bez 	umiestnenia, lebo v nej nerozhodovalo poradie, ale chuť žiť zdravým pohybom. Nie 	nadarmo má táto kategória názov Budúcnosť. Tri prvé miesta v súťažných kategóriách 	(Prípravka, Kadet, Ženy) získali Lipanci: Jakub Lazorík, Kamil Figura a Jana 	Kuchárová. Podujatie podporili viacerí sponzori, väčšinou z Lipian, ale i Bicigeľ 	Kapušany a Fan šport Prešov.

	X. Obyvateľstvo__________________________________________
Štatistika	Množstvo údajov o obyvateľstve Lipian sme uviedli v III. kapitole Významné udalosti 	a návštevy (pozri heslo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, str. 257 – 259), preto ich 	tu doplníme údajmi zo zdrojov evidencie obyvateľstva:
- narodení							80
- zomrelí							48
- prisťahovaní						67
- odsťahovaní						95
- počet obyvateľov na konci roka		                    	6 140
Frekvencia	U narodených sa vyskytlo 34 chlapčenských mien a 33 dievčenských, žiadne z nich mien	však nemalo výraznejšiu frekvenciu. Z chlapčenských sa trikrát vyskytli mená Marek 	(Marko) a Nikolas a dvakrát mená Branislav, Jozef, Kristián a Tomáš. U dievčat to 	bolo ešte menej: trikrát meno Katarína a dvakrát Laura. V lipianskych podmienkach 	menej obvyklými boli mená: Emanuel, León, Mário, Nikolas; Laura, Manuela, 	Nikola, Simona a Vanesa.
Zomrelí	Zo zomrelých občanov bolo 24 mužov a 24 žien. Najstaršími z nich boli: Michal občania	Jarabinec (*25.9.1907, †22.3.2001), Mária Halagová (*13.8.1909, †30.7.2001), 	Helena Hoborová (*7.1.1910, †23.8.2001), Terézia Angelovičová (*8.3.1911, 	†30.4.2001), Štefan Héthárši (*12.3.1912, †11.7.2001), a najmladšími: Branislav 	Katuščák  (*23.9.1980, †2.9.2001), Hubert Horvát (*7.7.1972, †23.1.2001), Martin 	Kopaničák (*31.10.1977, †9.4.2001). Najviac občanov zomrelo v mesiaci apríli (6), po 	päť v mesiacoch február, marec a máj, po štyria v mesiacoch január, jún, júl 	a september. 
Najstarší	Vysokého veku (90 a viac rokov) sa do konca roka dožili: Vasiľ Kalist (*23.8.1905), občania	Cecília Čarná (*7.7.1906), Jozef Grančai (*30.12.1908), Jozef Luška (*22.8.1909), 	Rozália Miženková (*30.7.1910), Mária Figurová (*6.9.1910), Terézia Ištoňová 	(*26.8.1911), Imrich Majtner (*15.7.1911), Terézia Mojžišová (*1.10.1911), Helena 	Turlíková (*24.12.1911). Občania Terézia Ištoňová, Vasiľ Kalist a Jozef Luška sú 	obyvateľmi charitného domu, ostatní žijú s blízkymi príbuznými. 

	XI. Mimoriadne udalosti___________________________________
Život mesta a jeho obyvateľov v tomto roku rozrušili a veľmi nepríjemne poznačili tri mimoriadne udalosti, z toho dve tragické – s ľudskými obeťami a jedna so škodou na majetku. Chronologicky ich usporiadame takto: 
Požiar	Požiar vo výrobnej hale spoločnosti WWI, spol. s r.o. (inak aj Orac Decor – pozri 	kapitolu Činnosť podnikov, str. 262) v noci zo 4. na 5. apríla spôsobil päťmiliónovú 	škodu. Ide o objekt, ktorého majiteľom je Poľnonákup Šariš  a prenajímateľom 	spomínaná firma. Vzhľadom na výšku škody a podozrenie, že požiar zavinil ľudský 	faktor, prípad vyšetroval policajný expertízny ústav v Košiciach. 
Útok psov	Otrasný následok – tragickú stratu života deväťročného chlapca Patrika 	Kravianského po útoku dvoch psov v časti mesta Dubovická roveň – Mlynská ulica 	mala udalosť  21. apríla. Chlapec nestihol preliezť bránku do dvora susedov 	Chovancových pred útočiacimi psami, psy ho z bránky strhli a na mieste dohrýzali. 	Nepomohlo ani oživovanie opatrovateľom psov, ani príchod záchrannej služby.
Tragédia vyvolala v meste vlnu pobúrenia i rôznych návrhov na chov a opatrovanie psov. 
Psy, dva československé ovčiaky majiteľa Miloša Nedeliaka, utiekli z nedôsledne uzavretej železobetónovej voliéry a rozzúrené po odňatí jedného šteňaťa hľadali obete. Našli jednu ľudskú, jednu zvieraciu (túlavý pes) a mohli byť ďalšie obete (stihli sa schovať), keby nakoniec nebol zasiahol obyvateľ tejto časti mesta Anton Hurtuk, ktorý ich dvoma zásahmi z pušky zneškodnil z asi dvadsaťmetrovej vzdialenosti. 
A tie spomenuté názory?
Miloš Nedeliak, majiteľ psov: „Psy nikdy nikoho nenapadli, vonku sa netúlali, mali dostatok potravy, lásky a pohybu vnútri ohrady. Československý vlčiak je oficiálne uznané plemeno psa“.
Jarmila Kravianska, Patrikova mama: „Minulú zimu nám vbehli do dvora, kde sa hrali deti. Našťastie nás bolo viac, takže sme ich vyhnali. Boli s nimi jednoducho problémy“.
Anton Hurtuk, zneškodniteľ psov, viackrát videl tieto psy prechádzať v noci popod jeho okná.
Ing. Eduard Vokál, primátor mesta: „Toto je len vrchol ľadovca. Azda to už pohne svedomím zodpovedných, pretože zatiaľ máme zákony, ktoré väčšmi chránia zvieratá než ľudí. Z mesta pošleme list poslancom NR SR a budeme žiadať, aby obce mali právo obmedziť chov agresívnych zvierat. Podľa platnej legislatívy ich môžete chovať v strede komunity. Mesto prijme nariadenie, ktoré umožní brániť sa proti takýmto zákonom. A budeme ich prijímať dovtedy, kým sa zákon nezmení“. A dodáva, že na mestskom úrade už v minulosti mali na dvojicu psov sťažovať.
Primátor mesta slovo dodržal a mestské zastupiteľstvo konalo: XIX. zasadanie MsZ schválilo text otvoreného listu prezidentovi, premiérovi a predsedovi parlamentu s naliehavou požiadavkou na zlepšenie legislatívy v tejto oblasti (list je súčasťou zápisnice zo spomínaného XIX. zasadania MsZ s dátumom 24. apríla). Na nasledujúcom XX. zasadaní MsZ poslanci schválili návrh zásad  VZN o chove psov v Lipanoch, ktoré sa zaradia do nariadenia hneď po schválení príslušnej normy v NR SR. A do tretice posledné tohoročné zasadanie MsZ (XXIII., dňa 11. decembra) zopakovalo naliehavú požiadavku prijatia účinnej legislatívy, ktorú teraz adresovalo poslancov NR SR. Aj kronikár verí, že adekvátnu odpoveď kompetentných zákonodarcov zaznamená v budúcom roku.
Patrikova tragédia bola široko medializovaná (denníky, týždenníky, rozhlas, televízia...). Ako dokumentačné prílohy sú ku kronikárskemu zápisu pripojené články z denníka Sme: Dva ovčiaky dohrýzli chlapca na smrť (23.4.), Dohryzený chlapec - polícia zatiaľ nikoho neobvinila – s chronológiou útokov psov od začiatku roku 2000 (24.4.), Spolužiaci sa s Patrikom rozlúčili v bielych šatách (25.4.). Týždenník Život, číslo 18/2001 uverejnil dvojstranový materiál Stále do Patrika hryzli... (časť výpovede Lenky Chovancovej Patrikovej kamarátky, ktorá mohla byť tiež obeťou – pozn. kronikára) s fotografiami.
Utopenie	Tlač informovala aj o tretej tohoročnej lipianskej mimoriadnej udalosti – o utopení 	ročného Dávida Pumpu (12. mája). Po predchádzajúcej hre s dvoma dievčatkami 	v kúpeľni ho matka našla v neprirodzenej polohe: kľačal pri lavóre, hlavu mal 	ponorenú vo vode. Nepomohol oživovací pokus a lekár na pohotovosti už len 	konštatoval smrť utopením bez zavinenia inej osoby. 

	XII. Počasie a jeho osobitosti________________________________
Znaky	Tohoročné počasie charakterizujú hlavne znaky leta: silné búrky, dusno a horúčavy. počasia	Leto roku 2001 priemernou teplotou sa zaradilo medzi desať najteplejších liet od 	začiatku meteorologických pozorovaní. Silné búrky s krúpami a nadmernými 	zrážkami mali na Slovensku aj iné sprievodné javy, ako napríklad húľavy (náhle 	a krátkodobé zosilnenie vetra) alebo atmosférické javy, ktoré odborníci 	klimatológovia charakterizovali ako tornáda. 
Prognózy	Zaujímavé sú i odborné charakteristiky 20. storočia, podľa ktorých jeho posledné 	desaťročie (1991 – 2000) bolo pravdepodobne najteplejším obdobím Zeme za 	posledných tisíc rokov a rok 1998 vyhlásila Svetová meteorologická organizácia za 	najteplejší rok uplynulého tisícročia. Prognostici predpovedajú, že 21. storočie budú 	sprevádzať tieto javy: väčšie sucho aj prudšie lejaky. Na Slovensku nás do roku 2100 	veľmi pravdepodobne čaká oteplenie asi o 3°C v ročnom priemere, čo bude 	znamenať posun teplotných pomerov Podunajskej nížiny do Liptova. S určitosťou je 	treba rátať so zvýšením rizika sucha a extrémne krátkodobých lejakov vo vegetačnom 	období, s rizikom zimných povodní a zím bez snehu v nižších polohách. 
Vízie	Keď už spomíname prognózy spomenieme ešte jednu, aj keď sa netýka počasia, ale do 	záveru kronikárskeho zápisu možno patrí. Ide o víziu americkej tajnej služby CIA 	„Aký bude svet v roku 2015“. Vyberieme z nej niekoľko údajov, ktoré sa dotýkajú aj 	nás Európanov:
-	Európa by mala byť relatívne pokojným miestom. Bez väčšieho konfliktu a takmer kompletne demokratická. 
-	Asi najväčším problémom starého kontinentu bude nedostatok ľudí. Európa a Japonsko budú postupne vymierať a bude tam chýbať až 110 miliónov pracovných síl.
-	Svet bude trápiť nedostatok pitnej vody.
-	Riziko vojny medzi rozvinutými krajinami bude minimálne.
Hrozba však bude prichádzať z Blízkeho východu či Ázie. 
Jednoznačná výzva prognózy znie: „Pripraviť sa!“ Ak chceme, aby na Slovensko platili tie optimistickejšie prognózy americkej CIA musíme urobiť všetko pre naše členstvo v Európskej únii (EU) a Severoatlantickom pakte (NATO).
Úplné	Astronomickou zvláštnosťou roku 2001 bolo úplné zatmenie Mesiaca 9. februára, zatmenie	ktoré bolo viditeľné aj z územia Slovenska. Malo tieto fázy: polotieňové zatmenie mesiaca	o 18,43, vstup Mesiaca do tieňa Zeme o 19,42, úplné zatmenie o 20,49 trvalo vyše 	hodiny do 21,52. Čiastočné zatmenie Mesiaca sa skončilo o 22,59 a z polotieňa Mesiac 	vystúpil o 23,58. Žiaľ Lipanci boli o zážitok z pozorovaní pripravení pre zamračenú 	oblohu. Naposledy sme na Slovensku mohli úplné zatmenie Mesiaca pozorovať vlani 	21. januára, ďalšie uvidíme v prípade jasnej oblohy 16. mája 2003 nadránom.
Na záver	Aký teda bol rok 2001, prvý rok nového storočia a tisícročia v Lipanoch? Takú otázku 	si postavil aj primátor mesta Ing. Eduard Vokál.     
V čom bol úspešný?: 
-	v rozhodnutí zastupiteľstva o netradičnom spôsobe ukončenia školy na Hviezdoslavovej ulici,
-	v pripravenosti mesta na výstavbu ďalších 31 nájomných bytov na Štúrovej ulici,
-	v pokračovaní rekonštrukcie centra mesta a čiastočnej rekonštrukcie kúpaliska,
-	v lepšom vytváraní ambulancií spoločnosti Medicum,
-	v návšteve priateľov zo Švajčiarska, ktorí nám naďalej pomáhajú, 
-	v činnosti nadácie Modrá Torysa a v grantových programoch,
-	v pokračovaní investícií pri úpravách vodných tokov....
S čím je primátor nespokojný?:
-	s čistotou okolia mesta a tokov, s ničením nášho spoločného majetku,
-	so zapájaním verejnosti do procesu tvorby, skrášľovania a ochrany spoločného majetku,
-	so stavom, že sa nepodarilo v parlamente presadiť väčšiu ochranu ľudí pred ohrozením psami,
-	s regionálnou politikou, prostredníctvom ktorej sa dá získať omnoho viac z podporných programov a projektov podporujúcich rozvoj,
-	s vysokou nezamestnanosťou v meste.
A pohľad na rok 2002?
Jednoznačnou prioritou bude preberanie kompetencií v rámci reformy verejnej správy na čo sa mestská samospráva pripravuje veľmi zodpovedne, aby vytvorila pre budúcnosť dobré východiskové podmienky.

Kronikársky zápis za rok 2001 schválila mestská rada na 2. zasadaní dňa 6. marca 2003.

								Ing. Eduard Vokál,  	 
								primátor mesta

