Rok 2003
	
	Tretí rok nového storočia prvý rok ďalšieho volebného obdobia bol rokom 	významným. Dominovali v ňom tieto udalosti roka v meste:
	- voľba orgánov samosprávy mesta po minuloročných decembrových komunálnych 	voľbách,
	- medzinárodná konferencia "Spolu do únie",
	- referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie (ďalej EÚ).
	Na Slovensku to bol rok intenzívnych príprav na prijatie Slovenska do EÚ.

	I. Samospráva mesta_____________________________________
	Orgány samosprávy
			Už sme spomenuli, že jednou z udalostí toho roka bola voľba orgánov mestskej 
			samosprávy po minuloročných decembrových komunálnych voľbách. Stalo sa tak  			na II. zasadaní nového MsZ dňa 23. januára toho roku. Výsledky voľby boli 				nasledovné
	- za zástupcu primátora deviatimi platným hlasmi (z dvanástich) bola zvolená 	JUDr. Jana Toporcerová;
	- členmi mestskej rady na základe tajného hlasovania sa stali: JUDr. Jana 	Toporcerová, Ing. František Harčár (10 hlasov), Vladimír Babjak(6 hlasov), Ing. 	Štefan Turlík (6 hlasov).
	MsZ zvolilo aj komisie ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a 	kontrolné orgány, zvolilo ich členov z radov poslancov a ďalších občanov, ako aj ich 	predsedov .
	V novom volebnom období budú pracovať tieto komisie (pri každej uvedieme jej 	predsedu):
	- komisia pre správu majetku a podnikanie: JUDr. Jana Toporcerová,
	- sociálna komisia: Mgr. Vladimír Lipovský,
	- komisia pre rómsku komunitu: Mgr. Vladimír Lipovský,
	- komisia pre kultúru: MUDr. Kornel Brosch, 
	- komisia pre šport: Milan Fabián,
	- komisia pre výstavbu a územný plán: Ing. Štefan Turlík,
	- komisia pre ochranu prírody a environmentálnu výchovu: MVDr. Magdaléna 	Baňasová,
	- komisia pre mládež: PhDr. Viera Urdová,
	- komisia regionálneho rozvoja: Ing. Daniela Bednárová,
	- informačná komisia: PhDr. Viera Urdová. 
	MsZ určilo aj sobášiacich (primátor a poslanci: Milan Fabián a MVDr. Magdaléna 	Baňasová) a delegovalo svojich zástupcov do školských rád a do valných 	zhromaždení organizácií s majetkovou účasťou mesta (Technické služby, s.r.o., 	Medicum, s.r.o.).
	Nové MsZ v prvom roku volebného obdobia zasadalo trinásťkrát. Každému 	zasadaniu predchádzalo neformálne stretnutie poslancov k programu riadnych 	zasadaní. 

	Všeobecne záväzné nariadenia:
			Ako dokumenty rozhodujúce o ďalšom rozvoji mesta zastupiteľstvo schválilo 				všeobecne záväzné nariadenia (VZN:
			- o zriadení školských odvodov základných škôl (po prevzatí kompetencií),
	- o miestnych poplatkoch,
	- o opatrovateľskej službe,
	- o mestskej polícii,
	- o predaji mestských bytov (zmena),
	- o mestských cintorínoch (novela),
	- o dni z nehnuteľností,
	- o trhoviskách (novely)

	Dokumenty
			Z ďalších dokumentov, ktoré MsZ prijalo spomenieme najmä: 
	- novela organizačného poriadku MsÚ, – zmluva o spoločnej úradovni na úseku 	opatrovateľskej služby, – záverečný účet mesta za rok 2002 a rozpočet na rok 2003, 	– inventarizácia – žiadosť mesta o prevod majetku VÚC v správe Polikliniky 	Sabinov na mesto Lipany, – kúpa nehnuteľností Strojární Lipany, – využitie 	prostriedkov z transferu z Fondu národného majetku, - zloženie komisie pre 	vyhodnotenie verejných súťaží, - novela požiarneho poriadku mesta, - organizácia 	opatrovateľskej služby v meste Lipany, - plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 	mesta, - Združenie obcí hornej Torysy.
	Združenie obcí hornej Torysy
			Združenie obcí hornej Torysy (ďalej ZOHT) je dobrovoľným združením obcí, 
			ktorého poslaním je koordinácia činnosti v záujme všestranného rozvoja obcí a 				miest regiónu. Je otvoreným, samostatným a nezávislým nepolitickým združením, 			vyvíjajúcim svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom SR. Adresa jeho sídla je 			v Lipanoch, Krivianska ul. č. 1. Predmetom činnosti združenia je najmä: 					starostlivosť o životné prostredie, oblasť školstva, kultúry, športu, oblasť cestovného 			ruchu, sociálna oblasť, rozvoj podnikania. Orgánmi združenia sú: valné 					zhromaždenie, rada, štatutárny orgán a kontrolná komisia. Do združenia 					dobrovoľne vstúpilo 21 obcí (vrátane mesta Lipany), a to na základe uzavretej 				zmluvy. Činnosť združenia sa riadi stanovami, ktoré obsahujú 15 článkov v šiestich 			častiach.
	Región hornej Torysy sa rozprestiera na severovýchode Slovenska v Prešovskom 	kraji. Hranice regiónu tvoria pohoria Čergov, Bachureň a Levočské vrchy. Osou 	územia je rieka Torysa, do ktorej sa vlieva niekoľko menších prítokov.
	Väčšina územia leží v mierne teplej klimatickej oblasti. Najchladnejším mesiacom je 	január (priemerná teplota – 4,5 °C) a najteplejším mesiac júl (18 °C). Región je 	zaujímavý z prírodného a historického hľadiska. 
	Región hornej Torysy bližšie a podrobnejšie predstavuje skladačka rovnakého 	názvu, ktorá okrem úvodnej charakteristiky uvádza aj stručné charakteristiky 	členských obcí, orientačnú mapu regiónu a kalendár stálych podujatí. Skladačka 	bola vydaná v slovenskej i anglickej jazykovej mutácii. Je dokumentačnou prílohou 	kronikárskeho zápisu.

	KN Modrá Torysa:
			S regiónom hornej Torysy veľmi úzko súvisí aj činnosť už dobré známej Komunitnej 			nadácie Modrá Torysa, o ktorej sme už viackrát písali v predchádzajúcich rokoch. 			Nadácia potrebnou mierou podporila rozvoj aktivít, ktoré sa od jej vzniku rozrástli, 			napríklad o tieto občianske iniciatívy a rozvojové organizácie: Sabinovský inštitút 			trvalo udržateľného rozvoja (ďalej SITUR), Turistické informačné centrum (TIC), 			Rómske komunitné centrum (RKC), Nezisková organizácia Zdravá obec Torysa, 				Občianske združenie Hamborek, Občianske združenie Šenviz, Občianske združenie 			Šteľbach, Únie žien.
			Z výročnej správy nadácia za rok 2003 vyplýva, že z celkových príjmov 863 319,66 			Sk (pozostávajúcich predovšetkým z dotácií. darov a príspevkov - vrátane 					grantového programu mesta Lipany) podporila granty čiastkou 227 870,70 Sk a 			minigranty čiastkou 9 017,00 Sk. Medzi schválenými projektmi sa objavujú aj 				viaceré z Lipian, napr. tie, na ktoré grantová komisia schválila vyššie príspevky: 				Majstrovstvá Slovenska  v plesových choreografiách  - TK Tilia, Lipianska mládež 			súťažne - horskí cyklisti propagujú mesto - BIKE Klub, Kráľovské zásnuby alebo 				Spolu do únie - FS Šarišská Lipa, Zachovanie tradícií zborového spevu v Lipanoch - 			ZUŠ, Detské ihrisko, Medzinárodný folklórny festival v štáte Pumjab - India - FS 			Šarišská Lipa, Otvorené majstrovstvá ČR v plesových choreografiách - TK Tilia a 			ďalšie.
	Nadácia sa od roku 2002 aktívne podieľa na budovaní dobrovoľníckeho potenciálu 	v regióne hornej Torysy, predovšetkým prácou s deťmi a mládežou. Koordinuje 	prácu 6 dobrovoľníckych skupín, v ktorých v roku 2003 pracovalo viac ako 80 	mladých ľudí vo veku 14 - 16 rokov. Odmenou za ich snaženie bol výlet. 
	Dokumentačnými prílohami tejto časti kronikárskeho zápisu sú: výročná správa 	KNMT za rok 2003 (Slovensko – anglická), Aj vy môžete pomôcť, aj vy sa môžete 	pridať - skladačka a brožúrka Občianske iniciatívy a rozvojové organizácie v regióne 	hornej Torysy (slovensko-anglická).

	Zmena v MsZ
			Časť zápisu o činnosti MsZ uzavrieme zmenou v zložení poslaneckého zboru.
			Mandátu poslanca sa vzdal MUDr. Kornel Brosch. Na uvoľnený mandát v zmysle 			zákona SNR č. 346/1990 Zb. podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do orgánov 			samosprávy nastúpila Mgr. Eva Elsnerová, učiteľka ZŠ, ktorá získala 515 platných 			hlasov. Na VII. zasadaní MsZ dňa 26. júna zložila predpísaný sľub, prevzala 				osvedčenie a bola zvolená za predsedníčku kultúrnej komisie. 

			Mestská rada:
			Štvorčlenná mestská rada sa zišla na deviatich schôdzach. V jej činnosti 
			dominovala predovšetkým príprava zasadaní MsZ. Okrem toho z jej programu 				uvádzame: systém práce rady v nasledujúcom období, využitie prebytku finančného 			daru J. Hostettlerovej pre projekty v prospech rómskych detí, schválenie 					kronikárskeho zápisu za rok 2001, návrh na voľbu hlavného kontrolóra, ocenenie 			darcov krvi za získanie zlatej, striebornej a bronzovej plakety prof. Jánskeho, 				rozvojové programy mesta , zmeny v organizačnej schéme MsÚ, výberové konanie 			odborného lekára na pracovisku Medicum, problémy s ekonomikou charitného 				domu a iné.

			Hospodárenie mesta
			Hospodárenie mesta so súhlasom stanoviska audítora Ing. Janky Hirjakovej a 
			hlavnej kontrolórky mesta Mgr. Andrey Varmeďovej k záverečnému účtu mesta za 			rok 2003, dosiahlo nasledovné výsledky (v tis. SK):
								rozpočet		plnenie
	- príjmy:						90 900		91 179     
 	 v tom: - bežné príjmy				65 834		66 755
     - kapitálové príjmy					13 434			13 548
	- prevody z účtov					11 632			10 876
	- výdavky:						89 749		88 500
 	 v tom: - bežné výdavky				65 305		65 909
	 - kapitálové výdavky				24 204		22 334
	- splátky úverov				  	  240			   257
	- prebytok hospodárenia: 2,7 mil. Sk.
	Hospodárenie v mestských lesoch:
	- za tržby s predaja dreva 			 	469		                874
	- dotácia						 497		 	    497
	- príjmy spolu					 966		              1 371
	- výdavky spolu					 966			  1 371
 	 v tom: - pestovateľská činnosť	             	476			    724
      - mzdy a ostatné náklady	           			 490			    647

	Majetok mesta
			Majetok mesta (inventarizovaný majetok. zásoby, peňažné prostriedky v hotovosti, 			účty, pohľadávky a záväzky) k 31. decembru toho roku predstavuje hodnotu
	282 732 249,60 Sk, z toho najväčšie čiastky pripadajú na:
	- hmotný dlhodobý majetok: v MsÚ - správa		104 419 317,30
 	 				- školy				  45 659 819,60
					- komercia			  27 996 822,63
					- charita			  27 787 805,42
	- drobný hmotný majetok zakúpený z domácich prostriedkov
  	na základe projektov: - pozemky celkom			 24 752 952,83 
	- vklad v spoločnostiach s majetkovou 
  	účasťou mesta						  27 727 837
	- investície   							  12 160 783,85
	- úvery celkom				  		16 024 261,17
	Vyradený bol majetok v hodnote				   137 012,35

	II. Štátna správa________________________________________     
	Verejná správa          
			Na úvod tejto kapitoly kronikárskeho zápisu je potrebné zaznamenať zásadnú vec z 			oblasti verejnej správy: sedemdesiatdeväť okresných úradov ukončilo svoju činnosť 			k poslednému dňu tohto roka. V roku 2004 ich nahradí sieť špecializovaných 				lesný fond, výstavby a zdravotníctva. V Sabinove budú pôsobiť niektoré vysunuté 			pracoviská Obvodného úradu v Prešove, v Lipanoch na jednom mieste sa sústredí 			agenda sociálneho odboru a úradu práce. Dôjde aj k zmene lokalizácie tohto úradu. 			Podrobnejšie o tom až v nasledujúcom roku.

			Nezamestnanosť:
			Každoročne, obyčajne v mesiaci máji, dostáva informáciu o stave nezamestnanosti 			od Okresného úradu práce v Sabinove. V tomto roku sa tak stalo na VI. zasadaní 			MsZ dňa 22. mája. Zo štatistického prehľadu vyberáme tieto údaje: ku koncu roka 			2002 	miera nezamestnanosti v okrese dosiahla 30,38 % (7 446 nezamestnaných, z 			toho 1 261 poberateľov podpory v nezamestnanosti). Vyššia miera nezamestnanosti 			ako na konci roka bol v mesiacoch február (34,16 %) a marec (32,56%). Stav k 15. 			máju toho roka v Lipanoch dokumentujú tieto údaje: spolu bolo 746 					nezamestnaných, v tom 387 mužov a 359 žien. V štruktúre podľa veku prevažujú 			nezamestnaní od 18 do 50 rokov (666) a podľa dĺžky evidencie d 12 mesiacov (401), 			podľa vzdelanie je rozpätie dosť výrazné - od 5 do 283 nezamestnaných (údaj 283 sa 			týka nezamestnaných vyučených).

			Kriminalita
			V mesiaci júni MsZ dostalo informáciu o stave kriminality v meste od Obvodného 			oddelenia Policajného zboru SR v Lipanoch, ktorú prerokovalo na svojom VII. 				zasadaní dňa 26. júna.
	Zo správy vyplýva, že na trestnej činnosti v rámci služobného obvodu sa mesto 	Lipany podieľa 41,37 %, keď bolo spáchaných: 28 trestných činov krádeže, po 	dvoch trestných činoch poškodzovania cudzej veci a zanedbávania povinnej výživy a 	po jednom trestnom čine ublíženia na zdraví, násilia proti skupine obyvateľov a 	proti jednotlivcovi, výtržníctva a neoprávneného používania cudzieho motorového 	vozidla. Z najväčšieho počtu trestných činov (28) bolo 25 prípadov krádeže 	vlámaním do rôznych objektov s objasnenosťou 19 prípadov - 67,85 %.
	Z počtu 179 priestupkov v služobnom obvode OO PZ na Lipany pripadá 65 	priestupkov, najviac podľa § 50 (31 priestupkov).

	III. Významné udalosti___________________________________
	Tohoročné významné udalosti sú dve a obidve sa týkajú vstupu Slovenska do 	Európskej únie (ďalej EÚ):
	- referendum,
	- medzinárodná konferencia "Spolu do únie".
	V referende (všeľudovom hlasovaní) sa občania - voliči mali vyjadriť, či súhlasia so 	vstupom Slovenska do EÚ. Hlasovanie v Lipanoch prebiehalo vo dvoch okrskoch.
	Výsledky referenda boli nasledovné:
	Lipany:
	- počet oprávnených voličov				4 367
	- účasť v percentách						52,30
	- odpoveď "áno" v percentách				90,54
	Okres Sabinov:
	- účasť v percentách						52,29
	- odpoveď "áno" v percentách				89,07 
	- odpoveď "nie" v percentách				   8,39
	Prešovský kraj:
	- účasť v percentách						53,11
	- odpoveď "áno" v percentách				92,78
	- odpoveď "nie" v percentách				 8,17
	Slovensko:
	- účasť v percentách						 52,15
	- odpoveď "áno" v percentách				 92,46
	Pre porovnanie ešte uvedieme. že okresom s najnižšou účasťou bol okres Čadca 	(36,76 %), s najvyššou účasťou okres Bratislava (64,56 %) a okresom, kde bolo 	najmenej "za" okres Medzilaborce (83,46 %). Prešovský kraj mal tretiu najvyššiu 	účasť z ôsmich krajov Slovenska. Na Slovensku boli aj obce, kde bolo referendum 	neplatné, lebo účasť nedosiahla 50 %.
	Takých obcí bolo 1 063. Najnižšia účasť bola zaznamenaná v obci Kalná Roztoka 	(okres Snina, Prešovský kraj) - 15,83 %.
	Reakcie ústavných činiteľov a politikov na výsledok referenda boli rozdielne, 	predovšetkým očakávali vyššiu účasť voličov. Za všetky uvedieme vyjadrenie Jána 	Figeľa, hlavného vyjednávača Slovenska s EÚ: "Nie je to zlý výsledok, samozrejme, 	očakávania boli vyššie".
	Dokumentačnými prílohami tejto časti kronikárskeho zápisu sú stránky denníkov 	Pravda a Sme s výsledkami referenda.

	Medzinárodná konferencia
			Vyvrcholením predreferendovej kampane v našom regióne, ktorá presiahla hranice 			susedných krajín, bolo nevšedné podujatie: poľsko-slovenský projekt "Kráľovské 			zásnuby alebo Spolu do únie"(po poľsky "Króľowskie zareczyny czyli Razem do 			unii")	dňoch 3. - 5.  mája toho roku. Záštitu nad podujatím prevzal poľský 				prezident Alexander Kwasnievsky.
	Trojdňový program mal tri zastávky:
	- 3. mája poľské mesto Wieliczka "stredoveký jarmok, prehliadka kráľovských 	vojsk, sprievod ulicami, medzinárodný kultúrny program;
	- 4. mája poľské miesto Piwniczna, kde po vystúpeniach folklórnych súborov z 	Maďarska, Česka, Nemecka, Poľska a Slovenska ústrednou časťou takmer 	celodenného programu bol príchod kráľovského sprievodu, kráľovské rozhovory, 	kráľovské zásnuby a kantáta - hymna únie so vztýčením zástavy, všetko ukončené 	rytierskym turnajom a ľudovou zábavou;
	- 5. mája Lipany: medzinárodná konferencia "Spolu do únie" so sprievodnými 	podujatiami: vernisáž poľsko-slovenskej výstavy Mosty obrazov Tomazsa Nowaka a 	Miroslava Buchera, vystúpenia folklórnych súborov a ukážky historického šermu. 
	Na medzinárodnej konferencii sa mohli zúčastniť - boli na ňu pozvaní: zástupcovia 	NR SR, vlády SR, diplomatického zboru, zahraniční hostia, zástupcovia 	Prešovského samosprávneho kraja, tretieho sektora, predstavitelia samosprávy 	Lipian a obcí okolia, médiá, školy, záujmové kluby a združenia, podnikatelia a 	firmy. 
	Čestné miesta za predsedníckym stolom zaujali: zástupcovia Poľska (Wieliczka, 	Piwniczna, Nowy Sacz), Česka  (Litovel), Maďarska  (Balatongyõrõk), Slovenska 	(podpredsedníčka NR SR Z. Martináková, poslanci NR SR Burian, Elsner, Gaľa, 	primátor mesta Lipany E. Vokál), ktorí v priebehu programu aj vystúpili. Program 	konferencie moderoval Ing. Kravčík, predstaviteľ MVO Ľudia a voda a z maďarčiny 	tlmočila občianka z Lipian Ing. Gergelčíková. 	
	Medzinárodná konferencie sa sprievodnými akciami bola jedným z najväčších 	podujatí v Lipanoch, preto je doložená aj dokumentačnými prílohami: pamätným 	listom, plagátom, pozvánkami a ďalšími.

	IV. Činnosť podnikov_____________________________________
 V tomto roku v lipianskej verejnosti dosť výrazne rezonovali otázky týkajúce sa                  činnosti podnikov s majetkovou účasťou mesta: Medicum, s.r.o. a Technické služby, s.r.o. Aj preto primátor Ing. Vokál v Aktualitách lipianskej radnice (ALR) koncom roka na niektoré otázky reagoval. 

Medicum
			V spoločnosti Medicum išlo predovšetkým o zdravotnícke služby vo všeobecnosti, o 			očnú a gynekologickú ambulanciu. K zdravotníckym službám toľko : ukazuje sa, že 			je neudržateľné poskytovanie zdravotníckych služieb formou zamestnávania 				lekárov, ale len súkromnou praxou. Ilustrovať to možno očnou ambulanciou, pre 			pôsobenie ktorej sa vytvorili všetky podmienky, vrátane podmienok pre lekárku, 			ktorá po roku ukončila pracovný pomer. Spoločnosť Medicum začiatkom roka 2004 			rozhodne o ďalšom postupe privatizácie zdravotníckych služieb.

			Technické služby
			V spoločnosti Technické služby na základe hospodárskych výsledkov sa mesto 				rozhodlo pre transformáciu. Všetky typické živnostenské činnosti boli prevedené do 			súkromných rúk, technika, ktorá neprináša efekt, sa postupne odpredáva, aj keď 			nejde o lukratívny majetok, pretože vozidlá sú staré deväť i viac rokov. Technické 			služby budú zatiaľ prevádzkovať tepelné zdroje, ostávajú správcom bytov a 				prevádzkujú časť dopravy.
	Ďalšou časťou kronikárskych zápisov v tejto kapitole priblížime niektoré známe i 	menej známe firmy a prevádzky v meste.

	Elektro
			Elektro, s.r.o., firma v Lipanoch dlhodobo známa ešte z čias podniku Komunálne 			služby Lipany ako jeho prevádzka, je od roku 1991 sprivatizovaná.
	Aj naďalej v jej činnosti prevláda výroba elektrických rozvodných zariadení, opravy 	a montáže elektroinštalácií, bleskozvodov, vypracovávanie projektovej 	dokumentácie, ale aj zámočnícke výrobky. Výrobky firmy možno kúpiť okrem 		Lipian vo viacerých obchodných organizáciách na východe Slovenska (Bardejov, 	Humenné, Košice, Michalovce, Prešov). V súčasnosti je pre firmu najpodstatnejšie 	prispôsobiť celú výrobu, nové výrobky aj elektroinštalačné práce novým európskym 	normám a predpisom. Firma má pôvodných deväť zamestnancov, z ktorých štyria 	sú konateľmi spoločnosti. Za konateľov spomenieme p. Jozefa Ištoňu.

	JK Slovakia
			JK Slovakia, s.r.o., so sídlom v Prešove a výrobným závodom v Lipanoch, 				Sabinovská ul. č. 5 (bývalý areál komunálnych služieb za traťou) zaoberá sa 				projekciou, výrobou a montážou drevostavieb: rodinných domov, rekreačných 				zariadení, malých hospodárskych stavieb a iných stavieb z dreva.
	Firma vznikla v roku 1998 na základe spolupráce s nemeckým partnerom, v roku 	1999 získala nemecký certifikát kvality a stala sa členom združenia výrobcov 	montovaných drevostavieb RAL. Doteraz firma postavila viac ako 100 domov na 	kľúč v Nemecku, no v súčasnosti spolupracuje so slovenskými obchodnými firmami 	a snaží sa presadiť na Slovensku. V druhom polroku prebiehala finalizácia nových 	"pionierskych" typov drevených montovaných bytových domov v Barci pri 	Košiciach. Obyvatelia na východnom Slovensku sa tak môžu dozvedieť o 	štandardoch rýchleho bývania v zahraničí. 
	Vo firme je zamestnaných 38 zamestnancov, ale jej vedenie sa snaží rozvinúť 	výrobný program tak, aby sa mohli zamestnať aj ďalší.  

	IGET – syráreň
			Zaujímavý sortiment výrobkov ponúka firma IGET, s.r.o., inak aj Hornotoryská 				syráreň Krivany, ktorá má marketingové a ekonomické sídlo v Lipanoch na 				Sabinovskej ul. č. 32.
	Spoločnosť sa zameriava hlavne na spracovanie ovčieho syra a výrobkov z neho - 	ovčích syrov. Šesť stálych zamestnancov a štyria sezónni vyrábajú tieto výrobky: 	hornotoryský ovčí hrudkový syr, hrudkový syr s bylinkami, šarišský ovčí údený syr, 	šarišská ovčia feta, ovčia feta s bylinkami a šarišská bryndza.
	Firma má aj zaujímavých odberateľov: Carrefour Slovensko, a.s., Gastrometal, a.s., 	Košice - Šaca, Bardejovské kúpele, a.s., Sorea, s.r.o., a ďalších.
	Majiteľkou firmy je Ing. Terézia Gergelčíková, ktorá na spomínanej adrese v 	Lipanoch istý čas mala aj predajňu kvetov, ovocných, okrasných drevín a slovenskej 	majoliky či keramiky.
	Kleopatra
			Ženy z Lipian a okolia privítali inú formu - salón Kleopatra, ktorý v areály tržnice 			zriadila majiteľka predajne obuvi Topas Mária Timčová.
	Salón poskytuje komplexné služby: kaderníctvo, kozmetiku, manikúru, 	lymfodrenáže, zoštíhľujúce bahenné zábaly a solárium. Pre zákazníkov, ktorí sa do 	salónu vracajú zaviedli zákaznícku kartu (zaznamenávanie úkonov použitých 	prípravkov) pre uľahčenie ďalších návštev (po každej piatej návšteve klient - 	klientka dostáva prémiu - ostrihanie, úpravu vlasov alebo regeneračnú kúru 	zadarmo).
	Z noviniek salón ponúka dve: naparovaciu helmu (urýchľuje farbenie a melír a tým 	šetrí vlas, má veľmi priaznivé účinky pri regeneračných kúrach), lymfodrenáž 	(tlaková masáž končatín pomocou špeciálneho prístroja, čo odbúrava z tela škodlivé 	splodiny látkovej výmeny a pomáha pri boľavých a opuchnutých nohách). V salóne 	sa pracuje s modernými prístrojmi (kozmetický laser) a kvalitnými kozmetickými 	prípravkami. Na začiatku prevádzky salón zaviedol pozornosť pre zákazníkov - 	akciový kupón (každý, kto navštívil salón s akciovým kupónom uverejnili ho ALR - 	dostal na lymfodrenáž zľavu 15 % z ceny a päť minút naviac zadarmo).

	V. Výstavba mesta_______________________________________
	Dostavba ZŠ
			Bohatá stavebná činnosť v tomto roku priniesla ďalšie zveľaďovanie mesta. V 				prvom rade sa podarilo ukončiť dostavbu objektov ZŠ Hviezdoslavova. O čo 				konkrétne šlo?
	- dostavba pavilónov A, E, C: špeciálne učebne, farebná úprava fasád s prístreškami 	bočných vstupov do pavilónov - celkový náklad 2 412 tis. Sk;
	- športová hala - telocvičňa (objekt bol rozostavaný do štádia hrubej stavby): 	všetky remeselné práce na časti zázemia, plynová prípojka a teplovzdušné 	vykurovanie  haly, vrátane vonkajších terénnych úprav. Náklady (bez vnútorného 	zariadenia pre volejbal, basketbal a ochrany okienň )7 269 tis. Sk.

	Stavebné akcie:
			Ďalšími stavbami boli prevažne stavby na zníženie spotreby energie v mestských 			budovách: 
	- rekonštrukcia kúrenia v budove MsÚ					237 642 Sk
	- rekonštrukcia strojovne kúrenia pre budovu MsÚ			443 721 Sk
	- plynofikácie MŠ Centrum						255 000 Sk
	- plynové kúrenie v Komunitnom centre na Ul. kpt. Nálepku
	  (financované prevažne z prostriedkov SITUR)
	- využitie solárnej energie na kúpalisku				 	 68 000 Sk	Výmena svietidiel a svetelných zdrojov verejného osvetlenia na uliciach: 	Sabinovskej, Hviezdoslavovej, Pod Kopaninou, Štúrovej, Nám. sv. Martina, Za 	kúpaliskom, kpt. Nálepku (174 ks svietidiel) si vyžiadala náklady 678 tis. Sk.
	V tomto roku boli tiež zadané a vypracované projektové dokumentácie na ďalšie 	nové stavby: 18 b.j. - Štúrova ul. - nájomné byty, pódium v parku, zateplenie MŠ 	Centrum, rekonštrukcia sociálnych zariadení na kúpalisku, zdvihnutie mostovky do 	areálu bývalého ZVL, kanalizácia IBV Za traťou.

	Hotel Mladosť:
			V minuloročnom kronikárskom zápise sme zaznamenali začiatok rekonštrukcie 				bývalého nákupného strediska Mladosť v centre mesta (poniže kostola). Toho roku 			z jednej z najstarších budov Lipian (bývala ľudová škola, ktorá slúžila potrebám 				základného školstva aj po roku 1945, kým po rekonštrukcii z nej nevznikla predajňa 			niekdajšieho podniku Drobný tovar) po rozsiahlej prestavbe sa stal hotel Mladosť v 			súkromnom vlastníctve Ing. A. Bujňáka z Krásnej Lúky.
	Po odovzdaní do prevádzky hotel ponúka: ubytovanie v deviatich podkrovných 	izbách, v jednom apartmáne a v jednom trojizbovom byte so samostatným 	vchodom, vchodom pre firmy, ale aj do dlhodobého prenájmu. Pre stravovanie sú 	vytvorené podmienky v reštaurácii s kapacitou 70 miest a v modrom salóniku s 20 	miestami. V centrálnej časti mesta, v zeleni v parku, tak vznikla nová dominanta 	občianskej vybavenosti.
	Dokumentačnou prílohou kronikárskeho zápisu je skladačka, ktorá predstavuje 	hotel a jeho kapacity.

	VI. Školstvo___________________________________________   
	Pôsobnosť mesta v školstve
			Úvodom k tejto kapitole žiada sa zaznamenať nasledovné: v tomto roku					zriaďovateľom väčšiny škôl a školských zariadení v meste, a to na základe v  				prechodu pôsobnosti na obce sa stalo mesto (materské školy, základné školy, 				základná umelecká škola, centrum voľného času v rámci tzv. originálnych a 				prenesených 	kompetencií). 
	Preto bolo nevyhnutné, aby na túto situáciu reagovalo aj mestské zastupiteľstvo. 	Najprv na II. zasadaní dňa 23. januára prijalo VZN o zriadení školských obvodov 	ZŠ, na IV. zasadaní prerokovalo rozpočet škôl, na IX. zasadaní výsledky škôl v 	školskom roku 2002/2003a delegovalo zástupcov zastupiteľstva do školských rád. 	Obvody základných škôl sú tri:
	č. 1 - ZŠ Hviezdoslavova: ulice: Hviezdoslavova, Pod Kopaninou, Odbojárska, 	Kukučínova, Jánošíkova, Janka Kráľa, Ovocinárska, Tajovského Sama Chalúpku, 	Poľná, Za traťou a bytové domy s orientačným číslom 79 - 99, 48 - 56, na Námestí 	sv. Martina;
	č. 2 - ZŠ Komenského 12: ulice: Tehelná, Moyzesova, Štúrova, Kuzmanyho, 	Záhradná, Komenského, Za traťou a bytové domy s orientačným číslom 8 - 44 a 		rodinné domy č. 13 - 21na Námestí sv. Martina;
	č. 3 - ZŠ Komenského 14: ulice: Krivianska, Železničná, Štúrova (bytové domy č.  	27, 35), Jarková, Sabinovská, Za kúpaliskom, Dubovická roveň, kpt. Nálepku, 	Mlynská, Za traťou, Kollárova a bytové domy s orientačným číslom 43 - 77 na 	Námestí sv. Martina.
	Tri základné školy navštevuje 1 340 žiakov.
	V meste sú dve materské školy: na Námestí sv. Martina, (nazývaná aj "centrum"), 	ktorá má zapísaných 45 detí, a na Ul. kpt. Nálepku (bývala tzv. "odevácka") s 80 	zapísanými deťmi.
	Základnú umeleckú školu navštevuje 538 žiakov, pravda nielen z Lipian. Centrum 	voľného času eviduje 455 členov v 28 záujmových útvaroch.

	Aktivity škôl
			Školy a zariadenia mesta v tomto roku ponúkli svojim žiakom, rodičom, lipianskej i 			mimolipianskej verejnosti aj takéto zaujímavé aktivity: 
	základné školy: netradičný zápis do 1. ročníka, Bezpečnosť pre každého, Šaliansky 	Maťko (ZŠ Hviezdoslavova); deň otvorených dverí, matematické triedy, folklórny 	súbor Lipka (ZŠ Komenského 14); Európsky deň rodičov a škôl, školský časopis 	Sovíčatá (ZŠ Komenského 12);
	materské školy: školský časopis Kytička, folklórny súbor Centrumáčik, Zdravý 	úsmev, Zelený strom, Spievaj že si spievaj;
	základná umelecká škola: benefičný koncert, vianočné koncerty, koncert ku Dňu 	učiteľov, detský folklórny súbor, detská ľudová hudba, Slávik Slovenska, Svátky 	písni Olomouc...;
	gymnázium: študentská spoločnosť STEP, divadelné predstavenie Smolier - Skupec 	a 1. ročník medzinárodnej prehliadky divadelných súborov za účasti súborov zo 	Slovenska a Poľska;
	centrum voľného času: 34 rôznych podujatí s účasťou 2 370 detí, 2 zahraničné 	poznávaco-relaxačné tábory pre deti a rodičov, jeden pobytový tábor a jeden 	prímestský tábor.

	VIII. Kultúra___________________________________________
	Tohoročné dianie v kultúre nášho mesta reprezentujú predovšetkým veľké 	podujatia, podujatia s domácou i zahraničnou účasťou:
	- medzinárodná konferencia "Spolu do únie" (píšeme o nej už v kapitole Významné 	udalosti) so sprievodnými akciami;
	- prezentácia knihy Th.Lic. Daniela Boleša Mesto Lipany 1312 - 2000;
	kreácie detského folklóru;
	- aktivity a výsledky tanečného klubu Tilia a folklórneho súboru Šarišská lipa;
	- 100 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Lipanoch a Republikové kolo 	previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov;
	- výstava obrazov Mosty;
	- ocenenie darcov krvi.
	K nim sa v zápise pridružia i ďalšie.

	Prezentácia knihy
			Prezentácia knihy Mesto Lipany 1312 - 2000 sa uskutočnila 6. marca v zasadačke			MsÚ. Stredobodom pozornosti prítomných občanov a mladých ľudí bol jej autor 			Th.Lic. Daniel Boleš, bývalý kaplán lipianskej farnosti, teraz kaplán v Moldave nad 			Bodvou. Stretnutia sa zúčastnil aj Miroslav Bucher, miestna výtvarník, ktorý sa na 			vydaní knihy podieľal graficky. 
	Autor knihy bezprostredne a pútavo odpovedal na otázky prítomných, zaujímavo 	rozprával o skúsenostiach a zážitkoch súvisiacich s prípravou publikácie. Pekným 	záverom stretnutia bola autogramiáda a rozhovor autora pre regionálny rozhlas.
	Knihu mesto Lipany 1312 - 2000 sme predstavili už v minulom roku pri jej vydaní 	(pozri kapitolu Kultúra, strana 24 - 25 tohto zväzku).
	Každoročným podujatím v Lipanoch je súťažná prehliadka detských folklórnych 	súborov Kreácie detského folklóru. Zo Sabinovského okresu sa jej zúčastnilo 6 	súborov, z ktorých do aprílovej krajskej súťaže postúpili dva: DFS Jablonečka 	(Pečovská Nová Ves) a DFS Lipka (ZŠ Lipany, Komenského 14).

	Záujmové útvary
			Do povedomia verejnosti, a to nielen domácej, sa dostávajú aj dva záujmové útvary         
			- TK Tilia - tanečný klub, z činnosti ktorého spomenieme dva výsledky: veľký 				úspech domácich tanečných párov na 5. ročníku Lipianskeho pohára, titul Majstrov 			Slovenska pre rok 2003 na otvorených majstrovstvách Slovenska v plesových 				choreografiách v Žiari nad Hronom a do tretice pridáme ešte titul druhého 				vicemistra na rovnakých majstrovstvách v Česku (Ústí nad Labem). Príspevkom 				klubu do domáceho kultúrneho diania boli aj výchovné koncerty pre školy po 				názvom Trblietavá krása.
	- FS Šarišská lipa, mládežnícky folklórny súbor, toho roku vystupoval 	predovšetkým na folklórnych festivaloch v blízkom okolí, ale zaskvel sa aj 	reprezentačne v poľskej Wieliczke a Piwnicznej na spomínanom poľsko-slovenskom 	projekte "Kráľovské zásnuby alebo Spolu do únie".
	Sto rokov hasičstva
			Sto rokov DHZ v Lipanoch sprevádzal bohatý program. Storočnú históriu 
			dobrovoľného hasičstva v Aktualitách lipianskej radnice zo 16. apríla priblížil 				súčasný riaditeľ Okresného výboru požiarnej ochrany v Sabinove Lipanec S. I. 				Laborecký. V súčasnom období má DHZ 65 členov, na jeho čele stojí predseda 				Martin Majtner. 
	Storočnici bol venovaný 10. máj. Oslavy sa začali sv. omšou vo farskom kostole, 	pokračovali sprievodom, slávnostným ceremoniálom, k vyvrcholeniu sa blížili 	ukážkami protipožiarnych zásahov na pešej zóne a zavŕšili májovou veselicou. 	Účasťou družobnej hasičskej organizácie z Vyšnej Moščenice v Poľsku oslavy 	nadobudli medzinárodný charakter. 
	V slávnostnom ceremoniály došlo aj k oceneniam:
	- za príkladnú prácu: PhDr. Jozef Križalkovič, prednosta MsÚ, Martin Petrovský, 	Peter Fedor, Vladimír Pristaš, Vladimír Babjak, Stanislav Marduba;
	- za zásluhy: Ing. Eduard Vokál, primátor mesta Lipany, Martin Majtner, predseda 	DHZ;
	- za mimoriadne zásluhy: Mária Ročeková, Katarína Petrušová.
	Jedným z najväčších vyznamenaní - titulom Zaslúžilý člen DPO SR bol ocenený S. I. 	Laborecký, spomínaný riaditeľ OV DPO v Sabinove. Vyznamenanie prevzal od 	prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika dňa 14. mája.

	Republikové kolo DHZ
			Dôstojným príspevkom k oslavám storočnice a istým ocenením za prácu bolo				Republikové kolo previerok pripravenosti DHZ - 10. ročník, ktoré sa konalo v 				Lipanoch v dňoch 2. - 3. augusta pod záštitou prezidenta SR Rudolfa Schustera. V 			sobotu 2. augusta si zmerali svoje sily víťazné hasičské družstvá z krajov Slovenska 			v dorasteneckej kategórii chlapcov a dievčat. V nedeľu predpoludním na štadióne 			FK Odeva Dukla bolo slávnostné otvorenie republikového kola za účasti 					predstaviteľov verejného a politického života. Bezprostredne po ňom preukázali 				svoju pripravenosť a fyzickú zdatnosť muži a ženy, čo postúpili z krajských kôl 				týchto previerok.
	Súčasťou programu republikového kola bolo aj slávnostné stretnutie samosprávy 	Lipian s delegáciami hasičov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska - čestnými 	hosťami kola - v obradnej sieni MsÚ, o čom je vyhotovený pamätný list ako 	dokumentačná príloha k zápisu.  

	Výstavba Mosty
			Sprievodnou akciou slovensko-poľského projektu "Kráľovské zásnuby alebo Spolu 			do únie" bola aj vernisáž výstavy obrazov dvoch maliarov: Poliaka Tomasza 				Nowaka a Slováka Lipanca Miroslava Buchera, a to pod názvom "Mosty". Autorov 			obrazov predstavuje katalóg, ktorý je dokumentačnou prílohou zápisu. 					Dominujúcou témou tvorby obidvoch autorov, čo prezentuje aj výstava, je príroda a 			krajina, k čomu T. Nowak pridáva ešte osobitný a citový vzťah k rodnému mestu, k 			jeho uličkám, bránam a dvorom. Zaujímavé je aj motto výstavy za každého autora 			osobitne:
	T. Nowak: "Túto výstavu venujem svojmu otcovi".
	M. Bucher: "V prírode je všetko, otázky aj odpovede na ne a ja by som chcel týchto 	otázok nachádzať ešte veľa a dlho a odpovedať na ne svojím maľovaním. Táto 	výstava, to sú práve odpovede na otázky, ktoré som dostal v poslednom čase".

	Darcovia krvi
			Milým stretnutím, ktoré sa každoročne opakuje, je prijatie bezpríspevkových 
			darcov krvi predstaviteľmi mesta. Toho roku sa to stalo opäť 9. mája pri príležitosti 			Svetového dňa Červeného kríža. Mesto ocenilo nových nositeľov plakiet prof. 				Jánskeho: za získanie bronzovej plakety (10 odberov) Stanislava Baratku, 				striebornej (20 odberov) Martina Nováka a Ľubomíra Vojteka a zlatej plakety (40 			odberov) Michala Semana. Darčekom všetkým prítomným darcom bol príhovor 				zástupkyne primátora JUDr. Toporcerovej, predsedníčky mestského spolku A. 				Dlugošovej a kultúrny program žiakov ZŠ Komenského 12.

			Deň učiteľov
			Mesto oceňovalo aj pedagogických pracovníkov. Rovnako tradičným je aj 					slávnostný program Pánu učiteľovi z lásky, na ktorý umelecký darček pripravujú 			pedagógovia a žiaci ZUŠ. Do programu vstúpil aj primátor mesta Ing. Vokál 				slávnostným príhovorom a ocenením pedagogických pracovníkov škôl v meste, 				ktorí toho roku oslávili či oslávia pracovné alebo životné jubileá. Sú to:
	- pracovné jubileá: Ľudmila Majerčáková, Eva Saxová (ZŠ Hviezdoslavova), Antónia 	Dlugošová (ZŠ Komenského 12), Anna Knapíková, Terézia Križalkovičová (ZŠ 	Komenského 14), Mária Bujnáková (MŠ kpt. Nálepku), Eva Reistetterová 	(gymnázium), Andrej Hudák (ZUŠ), Eva Demčáková (ŠZŠ), Milan Chovanec a 	Mária Hudáková (SOUP/)
	- životné jubileá: Helena Borecká (ZŠ Komenského 14), Karol Seman (ZŠ 	Komenského 12), Anastázia Daráková (gymnázium), Vladimír Miko a Martin 	Novický (SOUP);
	- dôchodcovia: Alžbeta Ďaďovská (učiteľka – logopedička), Rudolf Bucko (učiteľ – 	kronikár), Bibiána Bardošová (učiteľka).
	Mottom tohoročného Dňa učiteľov bol citát Freytaga "Všetko, čo zasejeme do 	ľudskej duše, pôsobí v nej povznášajúco alebo zhubne".
	Pozvánka, scenár programu a zoznam ocenených s odôvodnením návrhu na 	ocenenie sú dokumentačnými prílohami zápisu.

	Lipany vo svete: 
			Uznaním pre lipiansku kultúru bol príspevkom vedúceho súboru Prešovčatá 
			Bernarda Hersteka v Aktualitách lipianskej radnice zo 16. apríla pod názvom  				Lipany vo svete. Poďakoval sa v ňom Lipancom za umeleckú spoluprácu pri 				domácich a zahraničných vystúpeniach súboru. Konkrétne ide o chrámový spevácky 			zbor  a hudobníčku organistku Silviu Čorbovú pri produkcii detskej omše  Missa 			Liberorum in F. Touto omšou oslávili Prešovčatá svoje 29. narodeniny 15. marca vo 			Švajčiarsku (Walkringen) za účasti zástupcov slovenskej diplomatickej misie. 				Takéto slová Bernarda Hersteka zaiste hrejú: "Je to úžasná vec, že v neveľkých 				Lipanoch je taký vynikajúci zbor. A toľko dobrých hudobníkov a spevákov". 

			Chalupkovo Brezno:
			Novinkou v kultúrnom živote Lipian je podujatie, ktoré nenesie miestny názov, ale 			Chalupkovo Brezno, celoslovenská súťažná prehliadka záujmovej umeleckej 				činnosti pedagogických pracovníkov. Píšeme o nej preto, lebo je úspešnou 				účastníčkou v zlatom pásme bola Ľudmila Dobrovičová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ 			Hviezdoslavova v odbore umeleckého prednesu. Svoju lásku k umeleckému slovu 			prenáša aj na žiakov, preto už niekoľko rokov sú jej zverenci úspešní okrem iných 			podujatí aj v celoslovenskej súťaži prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko 			Peter Jánošík a Dominik Juraško. 

			Kino Lipa:
			Už na začiatku roka sa ukazovalo, že kino Lipa je v ďalšej prevádzke ohrozené pre 			malý záujem divákov (vysoké vstupné a iné možnosti sledovania filmov). V prvom 			polroku z plánovaných 51 predstavení sa uskutočnilo iba 35 s účasťou 1 424 divákov 			(priemer 40 divákov na jedno predstavenie). V mesiaci máji došlo k poruche na 				jednom z premietacích strojov a navyše končila sa platnosť technického osvedčenia 			o spôsobilosti kinotechnického zariadenia. To boli dôvody, pre ktoré prevádzka kina 			k 30. 6. toho roku bola ukončená, a to po 42 rokoch fungovania. Mal by ho nahradiť 			digitálny kinoklub, ale prvé skúsenosti nie sú sľubné.

			Knižnica
			Knižnica zaznamenala 911 čitateľov a 18 337 návštevníkov, ktorí si vypožičali 				32 754 kníh a 4 009 výtlačkov časopisov. Nákup nových kníh predstavoval čiastku 			80 909 Sk (362 kníh). Nákup nových kníh si knižnica môže dovoliť aj z rabatu za 			predaj kníh, ktorý v tomto roku z čiastky 514 411 Sk predstavoval 102 882 Sk. Pri 			pravidelnej revízii knižničného fondu pracovníčky knižnice revidovali celý 				knižničný fond (15 449 knižničných jednotiek).
	Pracovníčky knižnice v spolupráci so školami a záujmovými organizáciami 	uskutočnili 61 kultúrno-výchovných podujatí: rozprávkové dopoludnia, hlasné 	čítanie, exkurzie, besedy s Úniou žien o slovenskej tvorbe. Spomínaných podujatí sa 	zúčastnilo 1 350 záujemcov. Na inom mieste zápisu sme už spomenuli prezentáciu 	knihy Mesto Lipany 1312 - 2000, na ktorej participovala aj knižnica. Za všetky 	podobné podujatia knižnice spomenieme napríklad mestskú prehliadku v prednese 	poézie a prózy detí materských škôl Meduška a Mám básničku na  jazýčku.

	Rómske komunitné centrum
			Kapitolu o kultúre uzavrieme zápisom o Rómskom komunitnom centre (ďalej 				RKC), ktoré v Lipanoch pôsobí od septembra minulého roku v bývalej ubytovni				podniku Nafta Gbely na štadióne(Na tento účel objekt odkúpilo mesto). Zaujímavý 			je cieľ centra: nie pretvoriť rómskych spoluobčanov, ale vzbudiť u nich túžbu: "aby 			moje deti išli do školy a študovali, aby som si hľadal prácu, aby som oprášil remeslá 			blízke môjmu naturelu, aby som začal podnikať, aby som sebe a svojej rodine 				postavil dom (bývanie), aby sme pestovali priateľstvo s ostatnými obyvateľmi 				mesta..." Štyria kmeňoví pracovníci a šiesti dobrovoľníci pracujú predovšetkým s 			deťmi od troch do šiestich rokov. V centre sa nachádza tzv. nultý ročník základnej 			školy s 12 deťmi.
	Spolupartnerom RKC je Charita, no centrum spolupracuje aj s MsÚ, SITUR-om, 	základnou špeciálnou školou a mimovládnymi organizáciami. Hlavným manažérom 	centra je Marko Urdzik.

	VIII. Cirkevný život______________________________________
	V živote farnosti Lipany v tomto roku boli tieto dominujúce udalosti :
	- výmena duchovných,
	- kňazská vysviacka a primície,
	- tretia návšteva Sv. Otca Jána Pavla II. na Slovensku,
	- arcidiecézna synoda, 
	- vznik Teologickej fakulty v Košiciach.

	Výmena duchovných
			K 1. júlu došlo k výmene duchovných farnosti. Na vlastnú žiadosť bol preložený				vdp. Mgr. Ján Bujdoš a ustanovený za farára novozriadenej farnosti Horovce v 				dekanáte Michalovce. Kaplán vdp. Mgr. Jozef Berta bol preložený do farnosti 				Michalovce.
	Novými duchovnými farnosti sa stali:
	vdp. ThLic. Vladimír Šosták, farár:
	narodený 14.1.1971 v Trebišove, pochádza z obce Veľat, farnosť Lastovce, dekanát 	Sečovce; ordinovaný 22.6.1996 v Košiciach; kňazské pôsobiská: kaplán v Sečovciach 	(1996), administrátor farnosti Zemplínsky Branč, dekanát Sečovce (1997 – 2000), 	štúdia v Ríme (2000 – 2003), kde získal licenciát z pastorálnej teológie;
	kapláni (prvýkrát dvaja vo farnosti):
	vdp. Marek Senderák, narodený v Prešove, pochádza z Terne, dekanát Prešov; 1998 	v Sečovciach, 2000 kaplán v Prešove, farnosť sv. Mikuláša a kaplán farnosti 	Sobrance. 2002 administrátor farnosti Sobrance. K 15. decembru bol z farnosti 	Lipany preložený a ustanovený za správcu farnosti Bohdanovce, dekanát Košice II 	(okolie).
	vdp. Mgr. Martin Falnagi, narodený 3.8.1976 v Michalovciach, pochádza z 	Petroviec nad Laborcom, farnosť Michalovce; ordinovaný 15.6.2002 v Košiciach; 	pôsobiská: 2002 kaplán farnosti Trhovište, dekanát Michalovce a farnosti Veľký 	Šariš, dekanát Prešov.
	vdp. Mgr. Juraj Kormoš, narodený 6.8.1974 v Košiciach, pochádza zo Stropkova; 	ordinovaný v roku 2001 v Košiciach; pôsobiská: 2001 - 2003 kaplán farnosti 	Strážske, dekanát Michalovce, 2003 kaplán farnosti Košice - Juh (Kráľovnej 	pokoja) do 15. decembra, kedy bol preložený do farnosti Lipany.
	Inštalácia nového farára sa uskutočnila pri sv. omši dňa 14. júla. Celebrantom sv. 	omše bol Mons. Bernard Bober, pomocný biskup, koncelebrantmi vdp. ThLic. 	Tomáš Čap, nový dekan dekanátu Lipany, farár v Toryse, kapláni lipianskej 	farnosti, niektorí kňazi dekanátu, asistoval dp. Ján Kožuško, stály diakon. Dekrét 	ABÚ Košice o ustanovení za farára predniesol dekan T. čap, nato farár V. Šosták 	predniesol text obnovenia kňazských sľubov, vyznania viery a sľubu, ktoré pred 	svedkami potvrdil podpisom. Príhovor za veriacich farnosti a mestskú samosprávu 	predniesol MUDr. Kornel Brosch a ďakovný príhovor nový farár.

	Novokňazi -  primície
			touto časťou zápisu je úzko spojená vysviacka dvoch novokňazov z našej farnosti,			ktorá sa uskutočnila 14. júna v Košiciach.
	Za kňazov boli vysvätení:	
	vdp. Mgr. Stanislav Ščerba, poslucháč Lateránskej univerzity v Ríme, z Lipian, z 	rodiny Štefana Ščerba a Žofie, rod. Skladanej. Po kňazskej vysviacke a primíciách 	bude pokračovať v štúdiách v Ríme. Primičnú sv. omšu slávil 15. júna vo farskom 	kostole sv. Martina, primičným kazateľom bol vdp. ThLic. Kamil Jankech, 	duchovný správca v Bardejovských Kúpeľoch, do roku 2001 dekan- farár v 	Lipanoch. 
	Vdp. Mgr. Radoslav Krenický, absolvent Teologického inštitútu CMBF UK v 	Košiciach, z filiálky Ďačov, z rodiny Štefana Krenického a Márie, rod. Lazoríkovej. 	Diakonske svätenie prijal 19. januára toho roku od Mons. Bernarda Bobera, 	pomocného biskupa, v kostole sv. Michala archanjela - uršulínky - v Košiciach. 	Koncelebrantmi sv. omše pri diakonskej vysviacke boli: ThDr. Pavol Dráb, kanonik 	- veľprepošt, dekan - farára farnosti sv. Alžbety  (Dóm) a Mgr. Ján Bujdoš, dekan 	farár farnosti Lipany. Primičnú sv. omšu novokňaz celebroval v rodnej obci, v 	kaplnke Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v sobotu 21. júna. Kazateľom 	primičnej sv. omše bol ThDr. Pavol Dráb. Prvým kaplánskym pôsobiskom 	novokňaza sa stala farnosť Trhovište, dekanát Michalovce. 
	Novým poslucháčom teologického štúdia - seminaristom - sa v tomto roku stal 	Dalibor Ondrej z rodiny Štefana Ondreja a Anastázie, rod. Kolcunovej, absolvent 	Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice. 
	Ďalšími seminaristami z farnosti sú: Lukáš Poklemba, ktorý začal toho roku 	pastoračný ročník po treťom roku štúdia. Aktivizuje v Lipanoch skautské hnutie, 	pre predstaviteľom Skupiny Dominika Savia. Pavol Kožuško, 3. ročník z filiálky 	Lúčka, je synom rodičov Jána, stáleho diakona farnosti sv. Alžbety v Košiciach a 	Anny, kantorky v Lúčke.
	Rok 2003 bol bohatý na udalosti slovenského arcidiecézneho charakteru, ktoré mali 	dosah na život farnosti, ale i na udalosti domáce - farské.

	Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II
			Prioritu medzi nimi má tretia návšteva Sv. Otca Jána Pavla II. na Slovensku v 				dňoch 11. - 14. septembra.
			Bohatý program návštevy Sv. Otec začal v Bratislave stretnutie s prezidentom, 
			predsedom parlamentu a premiérom SR, ale aj návštevou katedrály v Trnave. V 				druhý deň celebroval sv. omšu na námestí v Banskej Bystrici a stretol sa s členmi 			Konferencie biskupov Slovenska, ku ktorým sa prihovoril na tému Pod ochranou 			Sedembolestnej. Homília pri sv. omši sa niesla v znamení "Prijať Boha do svojho 			života ako Mária". Obsah homílie v Rožňave, v prírodnom amfiteátri Pod Rákošom 			tvorili slová "Buďte dobrou a úrodnou pôdou".
	Za vyvrcholenie návštevy možno považovať nedeľu 14. septembra, keď v Bratislave - 	Petržalke, na voľnom priestranstve, v blízkosti budúceho kostola Sv. rodiny, 	celebroval sv. Omšu k úcte Sv. kríža, v ktorej za blahoslavených vyhlásil dvoch 	mučeníkov za vieru zo Slovenska: gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopku a 	rehoľnú sestru Zdenku Schelingová. Príležitostnú homíliu začal slovami "O crux, 	ave, spes unica! Zdrav buď,  kríž, nádej jediná!" a končil takto: "Pre tajomstvo 	tvojho svätého kríža a tvojho zmŕtvychvstania, zachráň nás Pane!" Pred modlitbou 	Anjel Pána spolu s tisíckami veriacich prosil "spoločne s novými blahoslavenými 	prosme Pannu Máriu, aby kresťanské spoločenstvo žijúce na Slovensku bolo na jej 	príhovor bohaté na svätosť, odvážne v konaní dobra a silné vo svedectve". Tretia 	návšteva Sv. Otca zanechala na Slovensku veľký a bohatý duchovný obsah, veľké 	posolstvo.

	Diecézna synoda
		Nevšednou udalosťou v Košickej arcidiecéze (a prenesene aj vo farnosti) sa v tomto		roku stalo zvolanie diecéznej synody. Počas prípravy synody začal už na sviatok sv. 		apoštola Andreja, hlavného patróna arcidiecézy 30.11.2002, keď sa vo všetkých 			kostoloch čítal pastiersky list otca arcibiskupa, ktorým veriacich arcidiecézy 			pozval na spoločnú cestu obnovy, reformy života, na cestu skúmania a hľadania, 		ako sa v súčasnom svete vhodnejšie a účinnejšie pričiniť o vzrast a dodržiavanie 			kresťanského štýlu života. Spôsob, ktorým podľa otca biskupa chceme kráčať, 			má byť charakterizovaný rozličnými podobami a prejavmi svedectva, svätosti a 			služby.
	Súbežne s pastierskym listom sekretariát synody vydal informačný bulletin, v 	ktorom veriacim vysvetlil základné otázky synody vrátane tej, čo môžeme od synody 	očakávať (duchovne obnoviť arcidiecézu, stanoviť priority pastoračnej práce a 	služby miestnej Cirkvi na začiatku tretieho tisícročia, stimulovať a oživiť 	evanjelizačnú misiu a charitatívnu službu na pomoc chudobným a núdznym).
	Podľa odporúčania aj vo farnosti Lipany vzniklo farské synodálne spoločenstvo - 	organizované spoločenstvom veriacich farnosti (farskej pastoračnej rady, zástupcov 	spoločenstiev), ktorého hlavným úsilím je napomôcť príprave a dobrému výsledku 	synody. Farské synodálne spoločenstvo sa pravidelne stretávalo, zaoberalo sa 	synodálnymi témami a formulovalo návrhy. 
	Spoločnou túžbou  zainteresovaných je, aby sa synodálne zasadania začali v roku 	2004.

	Teologická fakulta
	Ďalšou rovnako nevšednou udalosťou v arcidiecéze je vznik Teologickej fakulty v 	Košiciach, ktorá je súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Stalo sa tak na 	základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) dňom 1. júla 2003. 	Slávnostná inštalácia fakulty sa uskutočnila začiatkom novembra toho roku v 	Košiciach.
	Veľkým kancelárom fakulty sa stal Mons. Alojz Tkáč arcibiskup - metropolita 	Košickej arcidiecézy a jej dekanom Mons. Doc. ThDr. Ing. Anton Konečný, doterajší 	rektor seminára. 
	Jadrom teologickej fakulty sú: Teologický inštitút v Košiciach a Teologický inštitút 	v Spišskom Podhradí .- Spišskej Kapitule, dovtedy vo zväzku Cyrilometodskej 	bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (CMBF UK) v Bratislave. fakulta má 	deväť katedier a oddelenie Inštitútu náboženských vied. Jej súčasťou je univerzitná 	- fakultná knižnica a Liturgický inštitút Jána Jaloveckého v Košiciach. Jedným z 	učiteľov fakulty, členom katedry pastorálnej teológie, je aj ThLic. Vladimír Šosták, 	náš lipiansky farár. 

	Birmovka
	Od jesene minulého roku sa v skupinách pripravovali kandidáti na prijatie sviatosti 	birmovania. Príprava trvala do druhej polovice mája toho roku. 25. mája 182 	birmovancom sviatosť udelil Mons. Bernard Bober, pomocný biskup. 
	Farská púť do Krakova:
	Bohatý duchovný program mala púť veriacich farnosti do Krakova - Sanktuária 	Božieho milosrdenstva v mestskej časti Lagiervniki 18. augusta. Program púte 	obsahoval výklad rehoľných sestier v odkaze sv. Sestry Faustíny a o úcte k Božiemu 	milosrdenstvu, sviatosť zmierenia, sv. omšu v kaplnke Sanktuária, pobožnosť 	krížovej cesty na voľnom priestranstve, adoráciu Eucharistie a uctenie relikvií sv. 	Sestry Faustíny a pobožnosť (zvanú korunka), čo je vlastne ruženec k Božiemu 	milosrdenstvu v novom Sanktuáriu. Mohutnú novostavbu Sanktuária konsekroval 	Sv. Otec Ján Pavol II. 17. augusta 2002. Na spiatočnej ceste sa pútnici zastavili ešte 	v jednom z kostolov mesta Nový Targ a vykonali adoráciu Eucharistie, ktorá je tam 	vystavená k stálej poklone. Púte sa zúčastnilo 92 účastníkov na dvoch autobusoch 	súkromných prepravcov.  Duchovným sprievodcom pútnikov bol duchovný otec 	farnosti vdp. Vladimír Šosták a jeho organizačným pomocníkom bohoslovec 	Dalibor Ondrej.

	Odpustové slávnosti
	Odpustové slávnosti vo farskom kostole sv. Martina boli dvakrát: 7. septembra 	(Narodenie Panny Márie) a 11. novembra (sv. Martin).
	Program prvej odpustovej slávnosti sa začal už v sobotu 6. septembra, ktorá bola 	prvou - fatimskou sobotou v mesiaci. Fatimské večeradlo modlitby s Pannou 	Máriou vykonali členovia ružencového bratstva, sv. omšu celebroval vdp. Marek 	Senderák, kaplán. Nasledovala krížová cesta na malej kalvárii a mariánska 	akadémia. Dôstojným záverom prvého dňa bola sv. omša za naše matky, ktorú 	celebroval vdp. Vladimír Šosták, farár, v neskorých večerných hodinách o 22. 	hodine. Pôsobivou súčasťou sv. omše bol kvetinový dar každej prítomnej matke, 	ktorý odovzdávali duchovní otcovia farnosti.
	Druhý deň slávnosti - nedeľa - sa začal sv. omšou, ktorú celebroval vdp. Martin 	Talnagi, kaplán. Homílie predniesol o. Michal Zorvan, správca gréckokatolíckej 	farnosti Ďačov. Pred slávnostnou sv. omšou bola modlitba sv. ruženca. Hlavným 	celebrantom a kazateľom slávnostnej sv. omše bol Mons. ThDr. Pavol Dráb, 	kanonik, veľprepošt. dekan - farár farnosti sv. Alžbety v Košiciach. Koncelebrovali: 	o. RNDr. Jozef Voskár, gréckokatolícky duchovný a vdp. ThLic. Vladimír Šosták, 	farár. Program odpustovej slávnosti uzatvárali slávnostne vešpery, ktoré viedol vdp. 	ThLic. Kamil Jankech, duchovný správca v Bardejovských Kúpeľoch. Dvojdňový 	program slávnosti bol duchovnou posilou veriacich celej farnosti, nielen Lipian. 
	Pozvanie za hlavného celebranta s. omše v deň odpustovej slávnosti sv. Martina, 	biskupa, patróna farského chrámu, 11. novembra prijal Mons. Alojz Tkáč, 	arcibiskup - metropolita. Koncelebrovali s ním domáci duchovní a niektorí kňazi 	dekanátu Lipany. 

	Madona na výstave
	Zaujímavou lipianskou udalosťou, ale veľmi úzko spojenou s farským kostolom, 	bola výstava "Reštaurátorská tvorba Mária Spoločníkovej 1953 - 2003" vo 	Vlastivednom múzeu v Trebišove, ktorá mala vernisáž v novembri. 
	S príslušným súhlasom bola na výstavu zapožičaná aj plastika madony s Ježiškom z 	hlavného oltára  nášho farského kostola. Príležitostný katalóg k výstave uvádza aj 	ukážky z reštaurovania tabuľových malieb majstra H.E.R. na pohyblivých krídlach 	hlavného oltára sv. Martina v Lipanoch z roku 1526.
	Stavebné práce
	Kapitolu uzavrieme stavebnými a rekonštrukčnými prácami na farských objektoch. 
	V súvislosti s ustanovením druhého kaplána do farnosti sa vykonali tieto práce: 	výstavba druhej garáže  a rekonštrukcia časti prízemia farskej budovy na bývanie 	pre kaplánov so sociálnym zariadením, vrátane vnútorného vybavenia.

	IX.  Telovýchova a šport___________________________________
	Športovú kapitolu tohoročného zápisu venujeme týmto oblastiam: Deň detí a 	športu, futbal, leto a zima turistov, Špárová cross country, netradičný šport  - Body 	fitness.
	"Polčas" lipianskych futbalistov (jesenná časť futbalového ročníka) bol nasledovný:
	- mladší žiaci športového strediska pri ZŠ hrajú turnajovú súťaž zo Spišským 	Podhradím, Starou Ľubovňou a Plavčom;
	-starší žiaci "A" - I. liga - 10 miesto.
	 "B" - II. liga - 9 miesto;
	- mladší dorast - II. liga (východ) - 16. miesto;  
	- starší dorast - II. liga (východ) - 10 miesto;
	- "A" mužstvo - III. liga - 10. miesto.
	"A" mužstvo toho roku dosiahlo významný úspech v regionálnej časti Slovenského 	pohára. V júnovom stretnutí s prvým mužstvom tabuľky III. ligy Bukovcom Vranov 	lipianski futbalisti zdolali Vranovčanov trojgólovým rozdielom 4:1. Kormidelník 	nášho víťazného celku Ján Varecha sa k výsledku vyjadril nasledovne: Súper bol 	zdatný, mal rovnako niekoľko šancí, ale na záver sa k nám priklonilo trochu aj 	šťastie, strelili sme štyri góly, a z víťazstva mám radosť".

	Halový futbal
	Radostná atmosféra sprevádzala aj 4. ročník medzinárodného halového turnaja vo 	futbale starších žiakov O pohár primátora mesta. Putovný pohár musel byť nový, 	lebo po troch ročníkoch sa jeho definitívnym držiteľom stali futbalisti ZŠ 	Komenského 12 "A".
	Aj v tomto 4. ročníku víťazmi boli oni (tréner Emil Jacko). Ďalšími účastníkmi boli 	mužstvá: Lipany B, Piwniczna. Muzsyna (Poľsko), Kežmarok a Žakovce. V 	najlepšej "päťke" turnaja z lipianskych futbalistov sa umiestnil: E. Greš(najlepší 	brankár), L. Hudý (najlepší hráč).

	Starí páni -   Old boys
	Najmladší lipianski futbalisti, možno majú svoje vzory v "starých pánoch" - "old 	boys", ktorí sú aktívni celý rok. Darí sa im nielen na domácich turnajoch v blízkom 	okolí, ale aj v iných okresoch, dokonca aj v neďalekej poľskej Piwnicznej. Bilancia 	zápasov (okrem turnajov) je nasledovná: 21 zápasov, 14 výhier, 4 remízy, 3 prehry 	s celkovým skóre 75:28.
	Klub old boys tvorí 20 hráčov, ktorí rešpektujú jeho pravidlá. Za zmienku v zápise 	stoja aj ich priezviská: M. Fedák, J. Župa, A. Kitan, J. Goliáš, A. Andraščík, K. 	Vaněk, V. Vasilík, P. Fedák, B. Majtner, J. Štelbaský, A. Benc, F. Ondrej, J. Kleitner, 	P. Janič, P. Polák, A. Baňas, A. Lukáč, Ľ. Vitovič, J. Štieber, S. Reistetter, P. 	Štroncer, J. Kraviansky, M. Šima, Š. Plavčan.

	Stanislav Varga
	Povzbudením pre lipianskych futbalistov, a nielen mladých, sú ďalšie dva výsledky, 	ktoré tešia:
	- Lipanec Stanislav Varga, hráč AFC Sunderland na hosťovaní v Celticu Glasgow, sa 	aj v roku 2003 dostal medzi desať najlepších futbalistov roka na Slovensku, keď pre 	piate miesto získal 190 bodov. Na tomto výsledku sa zaiste podieľa jeho návrat do 	slovenskej futbalovej reprezentácie, čo sám potvrdil v jednom rozhovore pre denník 	Sme (11.10.2003, 22. strana):"Vždy som rád reprezentoval a veľmi ma teší, že som 	späť... Mám radosť z toho, že som výkonom presvedčil trénera a dostal dôveru... Je 	to potešenie byť v reprezentácii po dlhom čase a nič na tom nemení ani to, že som 	dva roky chýbal".
	- V Jedenástke roka 2003 III. ligy FK Odeva Dukla opäť mala svojho zástupcu. Stal 	sa ním Róbert  Štofan. 
	Výsledky futbalu v Lipanoch dokumentujú výstrižky z denníka Sme (13.6., 16.6., 	11.10., 20.12., 23.12.) ako dokumentačné prílohy zápisu.

	Deň detí a športu
	Záujmu širokej lipianskej verejnosti sa tešil tohoročný Deň detí a športu 30. mája. 	Lipanci túžiaci po pohybe si mohli vybrať z pestrej palety podujatí: turnaje vo 	viacerých športoch, žiacky maratón Beh Teryho Foxa, cykloturistika, silový trojboj, 	 na námestí (pohybové aktivity a súťaž družstiev samospráv zo Sabinova a Lipian). 	Deň detí a športu zavŕšil hudobný program ZUŠ na námestí.
	Ďalšie zápisy budeme venovať záujmovým športovým  kolektívom s väčším či 	menším počtom športujúcich.

	Turisti
	Činnosť turistov môžeme zhrnúť do dvoch blokov: turistická zima a turistické leto.
	Do zimného výpočtu sa zmestí najmenej desať podujatí: prechádzka dolinou 	Kežmarskej bielej vody, jozefovský pobyt na Štrbskom plese, pobyt v Livovskej 	Hute, lyžiarsky prechod Branisko - Bachureň - Lipany, lyžiarsky prechod Čergovom, 	prechod Demjankou, prechod Levočským pohorím (trojkráľový), prechod 	Dubovica - Bachureň - Buče - Dubovica  (štefanský). Za vrcholy zimnej turistickej 	sezóny turisti považujú Slovenský zimný zraz turistov Muráň - Revúca a 	podminčolskú stopu (lyžiarsky bežecký pretek), v ktorom okrem kategórie mužov 	nad 40 rokov umiestnenia získali aj pretekári z Lipian, a to aj v kategóriách 	najmladších.
	Takmer desať podujatí zaradili turisti do svojho letného kalendára, ktorý otvorili 	prechádzkou Lipianska špacírka. Potom pribúdali ďalšie: jarné potulky 	Slovenským rajom, cyklotúra v rámci Dňa detí a športu, pretek Na vrchol Minčola, 	prechod poľských Beskýd (pre turistov lahôdka), národný výstup na Kriváň (naši 	turisti ním splnili túžbu svojich poľských priateľov), podminčolské zastavenie pri 	kríži za účasti všetkých troch duchovných otcov farnosti a nakoniec jesenná lahôdka 	- jubilejný 25. ročník Hrebeňom Čergova. 

	Bicyklisti
	Aby výpočet turistických podujatí bol takmer úplný, pridáme ešte 5. ročník preteku 	na horských bicykloch Špárová cross conntry, ktorý grantovým príspevkom 	podporilo mesto Lipany, ale aj spoločnosť Orange Slovensko, a.s.
	Prekvapivý bol počet účastníkov (z minuloročných 74 tohoročných 104, pričom viac 	ako sedemdesiat bolo mladších ako 18 rokov). Potešila aj účasť pretekárov z 	viacerých regiónov východného Slovenska či z Ružomberka. K medzinárodnému 	charakteru prispeli pretekári z Poľska (Krynica, Muzsyna Nowý Sonz). Víťazstva v 	jednotlivých kategóriách si "podelili"  slovenskí i zahraniční hostia, ale tri si 	vybicyklovali aj Lipanci: Ladislav Klembara (kadet – chlapci), Jana Majtnerová 	(kadet – dievčatá) a Jana Kuchárová (ženy).
	Body fitness ženy
	Úspechom v netradičnom športe Body fitness sa lipianskej verejnosti predstavila 	Janka Kordiaková, rod. Kanuščáková. Lipianci, najmä ženy a matky ju poznajú ako 	cvičiteľku K-aerobicu na ZŠ Hviezdoslavova alebo ako vychovávateľku materského 	centra Janka a Danka. Verejne vystupovala aj ako cvičiteľka TAE BO aerobiku na 	rôznych show cvičeniach.	
	Jej tohoročným úspechom je 5. miesto na Medzinárodných majstrovstvách 	Slovenska 2003 v Body fitness žien. Súčasne sa pripravuje na medzinárodnú súťaž 	Nestle Fitness Cup v Budapešti.

X.Obyvateľstvo_________________________________________
	Osobnosť: Ing. Július  Hetharši, CSc.
	Kapitolu začneme lipianskou osobnosťou roka. Je to osobnosť, ktorá je medzi 	obyvateľmi nášho mesta menej známa, ale vo svete vodného hospodárstva má stále 	svoje miesto. Osobnosťou roka je Ing. Július Hetharši, CSc, ktorý sa narodil v 	Lipanoch /1942, ale dlhodobo žije a pôsobí v Bratislave. 
	Pochádza z početnej rodiny (11 detí) obuvníka, neskôr stavebného robotníka a 	poštového doručovateľa. 
	Zmaturoval na Gymnáziu v Sabinove, absolvoval nadstavbové vodárske štúdium i 	stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave, študijný odbor vodné hospodárstvo. Tá istá 	vysoká škola mu v roku 1981 udelila vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.).
	Pracoval ako projektant, ako pracovník Štátnej vodohospodárskej inšpekcie v Prahe 	i v Bratislave, ako generálny riaditeľ Štátneho fondu životného prostredia. Od roku 	1992 až dodnes pôsobí na Katedre zdravotného inžinierstva Slovenskej technickej 	univerzity (STU) v Bratislave.
	Odborne sa zaoberá problematikou ochrany čistoty vôd, hospodárenia s vodou, 	čistenia odpadových vôd a investičnej výstavby ekologických stavieb. 	Problematikou sa zaoberal aj ako spoluautor či autor odborných publikácií, skrípt a 	odborných článkov, odborne spolupracoval na tvorbe dokumentárnych filmov. V 	súčasnosti aj externe prednáša na stavebnej fakulte na Ústave vzdelávania 	Ministerstva výstavby. Vychoval viac ako tisíc vodohospodárov v priemysle. V roku 	1985 jeho prácu ocenila Rada vlády SR pre životné prostredie strieborným 	odznakom.
	Prispel aj k budovaniu viacerých ekologických stavieb v našom regióne: Lipany, 	Brezovica, Repáše, Torysa, Milpoš a k propagácii štúdia problematiky životného 	prostredia v regióne rodného kraja. Zároveň je riešiteľom domácich i zahraničných 	grantov EÚ a NATO.
	K rodnému mestu a kraju sa sám hlási týmito slovami: "Moje rodné mesto má stále 	púta a využívam každú možnú príležitosť sa sem vrátiť. Mám tu súrodencov, i deď 	rodičia sú už nebohí. Svoj vzťah k rodnému kraju sa snažím prejavovať aj tak, že v 	Bratislave pravidelne organizujem stretnutia krajanov z oblasti horného toku rieky 	Torysy, ktorých cieľom je prezentovať náš folklór, vzájomne sa zbližovať a pomáhať 	si".
	A ešte jedna zaujímavosť súvisiaca z jeho priezviskom: "Pochádzam zo starej 	lipianskej rodiny Repľovcov, aj keď moje priezvisko ovplyvnila  maďarizácia, lebo 	môj dedo ako železničiar musel mať maďarské priezvisko a tak si zvolil priezvisko 	Hetharši, pri ktorom ostal aj môj otec. Jeho brat zasa za Slovenského štátu sa k 	pôvodnému priezvisku vrátil". 

	Štatistika
	Pokračujeme obvyklou štatistikou:
	- narodení:								83
	- zomrelí:								34
	- prisťahovaní:						          125
	- odsťahovaní:							79
	- počet obyvateľov na konci roka:				       6 307
	- prírastok obyvateľstva:						93
	Každoročne sledovaná frekvencia mien  u narodených ukazuje:
	- chlapčenské mená: Martin sedemkrát, Samuel štyrikrát, Dávid, Dominik, Juraj, 	Kristián, Ladislav, Peter, René po dvakrát, V Lipanoch menej obvyklé mená: 	Frederik, Nikolas, René; spolu u chlapcov 25 mien.
	- dievčenské mená: Laura, Viktória trikrát, Lucia, Mária, Monika, Nikola po 	dvakrát. Menej obvyklé mená: Annamária, Annamária, Ester, Laura, Nikola, 	Simona, Timea; spolu u dievčat 32 mien.
	Najstarší obyvatelia
	Medzi  najstarších obyvateľov sa toho roku zaradili: 
	90 rokov: Alžbeta Kušlitová, Jozef Turlík, Helena Vrabľová;    
	91 rokov: Juraj Blaško, Helena Pavlinská;
	92 rokov: Terézia Ištoňová, Terézia Mojzešová.

	Úmrtia
	Ako sme už uviedli v štatistike zomrelo 34 občanov (19  mužov, 14 žien, 1 dieťa). 	Najviac úmrtí (6) bolo v septembri, štyria zomreli v auguste; v januári, máji júli, 	októbri, novembri, decembri po traja; v júni a marci podvaja a vo februári, apríli po 	jednom. Najstaršou z nich bola  Cecília Kovaľová (*1.12.1907, �3.10.2003), 	najmladším (okrem dieťaťa Erika Tuleju) Slavomír Kuruc (*1.4.1982, �5.9.2003).
	Sú medzi nimi aj verejne známi občania: učitelia - manželia Viktor a Libuša 	Gogoľovci, Cecília Kovaľová a dôverný znalec histórie a života Lipian Alexander 	Miko.

	Manželia Gogoľovci
	Manželia Gogoľovci (Viktor *12.9.1929, �19.9.2003 a Libuša *4.7.1930, 	�27.8.2003) pôsobili v Lipanoch ako učitelia od septembra 1968, a to na ZS 	Komenského 12, Viktor ako riaditeľ školy. Predtým pôsobili v Hanušovciach nad 	Topľou, kde na nich v dobrom spomínajú. Viktora spomínajú aj ako významného 	Hanušovčana v publikácii Spomienky ožívajú, ktorá bola vydaná pri príležitosti 1. 	ročníka podujatia Stretnutie rodákov s dátumom 5. septembra 2004 (pozri str. 148 	heslo Gogoľ Viktor, spomínanej publikácie - pozn. kronikára). Aj v Lipanoch sa 	obidvaja spoločensky angažovali: Viktor v rozvoji telovýchovy a športu (dlhoročný 	predseda TJ Mladosť, zapálený basketbalista, volejbalista, lyžiar a organizátor 	telovýchovného diania v Lipanoch), Libuša v ženskom hnutí.  Dôchodok, až do 	nečakanej smrti krátko po sebe, trávil v Lipanoch. Vychovali dve deti: Janu a 	Miroslava.

	Cecília Kovaľová
	Cecília Kovaľová, spolu s manželom Jozefom, tiež učiteľom, pôsobila ako učiteľka 	1. stupňa základnej školy, najdlhšie v blízkych Krivanoch, kde p. Kovaľ bol 	riaditeľom školy a tam aj bývali. Dôchodok prežili v Lipanoch, najskôr v dome p. 	Kovaľovej, rodenej Hudej (dcéra známeho lipianskeho staviteľa Maximiliána 	Hudého) v južnej časti bývalého námestia, dnes asanovaného a do smrti v 	rodinnom dome na Tehelnej ulici. Vychovali štyri deti: Vojtecha, Ladislava, Jozefa 	a Cecíliu.

	Alexander Miko
	Malý medailón venujeme ďalšej lipianskej osobnosti Alexandrovi Mikovi 	(*29.12.1921, �20.2.2003) archivárovi, amatérovi," chodiacej" lipianskej kronike. 	Kým žil, zo skromnosti jemu vlastnej, odmietal poskytnúť údaje pre kronikársky 	zápis.
	Osobnosť Alexandra Mika sugestívne priblížil p. Vladimír Plavčan v nekrológu pri 	jeho úmrtí, z ktorého si kronikár dovolí zacitovať:"...Bol požehnaním pre svoje 	okolie, pre svojich spolupracovníkov, susedov, blízkych. Vždy úprimný, láskavý, 	ochotný počúvať iných, pomôcť radou alebo dobrým slovom. S jeho menom sú 	spojené mnohé iniciatívy či aktivity, ktoré posúvali kvalitu života v meste dopredu: 	zakladateľ a duša zväzu záhradkárov a ovocinárov, iniciátor výstavby sušiarne 	ovocia, organizátor obohacujúcich výstav ovocia a zeleniny alebo nezabudnuteľných 	zájazdov na Flóru Olomouc.
	Druhou jeho veľkou záľubou bola história, najmä história Lipian. Nielenže ju dobre 	poznal, ale ju aj neustále študoval, porovnával a objavoval. Vďaka p. Mikovi je 	dnešný mestský i farský archív obohatený o mnohé dokumenty, fotografie a 	záznamy, ktoré nám i budúcim generáciám budú prezentovať minulosť i 	prítomnosť.
	Z jeho bohatých zdrojov čerpal i súčasný kronikár témy pre zaujímavé zápisy, napr.: 	regnikolárny súpis 1828, voda v meste a chotári, námestie v minulosti, cintoríny, 	naša pošta, lipianski hrnčiari, matriky, staré lipianske priezviská.., preto sa nad 	pamiatkou vzácneho človeka skláňa s hlbokou úctou a vďačnosťou. Spolupráca s 	pánom Mikom zostáva pre neho trvalým obohatením.

	Rómagenda  21
	Súčasťou materiálov pripravených pre medzinárodnú konferenciu "Spolu do únie" 	(pozri kapitolu Významné udalosti - pozn. kronikára) bola aj publikácia 	Rómagenda 21 alebo Akčný plán pre komplexný rozvoj rómskych komunít 	kolektívu autorov, ktorú vydala MVO Ľudia a voda ako prvé číslo svojho periodika 	Modrá alternatíva 2003.
	Rovnaký názov mala aj prezentácia publikácie, ktorú 10. apríla v hoteli Holcija 	usporiadala spomínaná MVO v spolupráci s občianskym združením SITUR. Cieľom 	predstaveného projektu je ponúknuť východiská jedného z najtraumatizovanejších 	problémov Slovenska, a to ako riešenie spoločných problémov na ceste k trvalo 	udržateľnému rozvoju rómskych komunít na princípe rešpektovania kultúrnej, 	sociálnej, ekonomickej i envinromentálnej diverzity. Prezentácia sa konala za účasti 	zástupcu Úradu vlády SR, prednostov okresných úradov z Levoče a Sabinova, 	zástupcov úradov práce z východného Slovenska, komisára EÚ na Slovensku a 	poslancov rómskych programov z Bulharska.

	Lipianski Rómovia
	Publikácia obsahuje viacero porovnávacích štatistických prehľadov, z ktorých zo 	strany 16 pre kronikársky zápis preberáme "Základné charakteristiky vybraných 	rómskych osád na hornej Toryse" za  mesto Lipany :
	počet osád/koncentrácií							    2
	počet obyvateľov osady: v bytových domoch				155
			     	 v murovaných domoch				211
			     	 v chatrčiach						150
	štruktúra obyvateľov: dospelí muži					  86
				 dospelé ženy						  97
				 deti do 18 rokov					393
	počet obydlí: bytových domov						  16
	          murovaných domov							  26
	          chatrčí									  16
	počet rómskych detí, ktoré navštevujú:
		materskú školu							   0
		základnú školu						  	 8
		špeciálnu školu							108
	počet rodín									  66
	ročný prírastok v meste(z toho rómskych detí)			  	80/27
	miera nezamestnanosti: v meste					 	 17,8 %
			    medzi Rómami						  95,8 %
	počet obydlí, ktoré majú: plyn					 	   0
			       vodovod							  24
			       elektrinu							  58
	osada leží na pôde, ktorá patrí					  mestu
	zdroj pitnej vody						   	  verejný vodovod
	kanalizácia								  nie
	žumpa								  áno
	elektrina								  áno
	plynofikácia								  nie
	verejné osvetlenie							  áno
	prístupová cesta							  asfaltová
	odvoz tuhého domového odpadu					  1 x týždenne
	počet občanov zaradených na VPP/z toho rómskych		 	 48/8
	počet rómskych živnostníkov						    0
	počet poslancov MsZ/z toho rómskych					  24/0
	mimovládne organizácie pôsobiace v meste				    4
	počet obyvateľov mesta/z toho Rómov			     	    6 140/516	

XI. Počasie a jeho osobitosti________________________________
	Osobitosťami tohoročného počasia, či osobitými prírodnými úkazmi boli:
	- nečakané skoré sneženie,
	- zemetrasenie na Zemplíne,
	- astronomický hit roka: planéta Mars.

	Skoré sneženie
	Nečakane skoré sneženie prišlo v tretej dekáde mesiaca októbra. Napríklad denník 	sme 25. októbra, na strane 5, priniesol takýto titulok: na Slovensku aj v Európe 	nasnežilo nečakane skoro a podtitulky: Košice zažili pravú fujavicu a po nej aj 	dopravný chaos, Európa sneženie a mráz tak skoro nečakala. V Bratislave na 	niektorých miestach napadlo  až 9 centimetrov snehu, v Košiciach len tri, ale podľa 	meteorológov minimálne posledných 50 rokov neboli tak skoro pod snehom. 	Košiciam sneženie spôsobilo dopravný chaos.

	Zemetrasenie na Zemplíne
	Ten istý denník v máji (22.5.) priniesol iné titulky: Na Zemplíne sa triasla zem, 	Zemplínom otriaslo zemetrasenie, ľudia sa boja. Epicentrum zemetrasenia bolo vo 	Vihorlatských vrchoch a dosiahlo magnitudo 4,2, čo znamená, že bolo stredne silné. 	Najväčšie škody zemetrasenie spôsobilo  v obci Jasenov, kde bol vážne poškodený 	gréckokatolícky chrám a asi 90 % domov. 
	Vihorlatské vrchy patria medzi deväť najaktívnejších ohniskových zón na 	Slovensku. Z nášho blízkeho regiónu do deviatky patrí ešte oblasť Spiša a Slanské 	vrchy. Na ktorejkoľvek z týchto zón môže byť v budúcnosti zemetrasenie, ale 	pravdepodobne nikdy nebude také katastrofálne ako pred pár rokmi v Turecku, 	hovoria seizmológovia.

	Astronomický hit: planéta Mars
	A do tretice astronomický hit roka, ktorým je planéta Mars. A tiež do tretice si 	pomôžeme denníkom Sme zo soboty 30. augusta toho roku, ktorý uverejnil 	jednostranový materiál pod názvom Veľká opozícia. Aby sme sa vyhli neodbornému 	výkladu, prevezmeme z toho materiálu stručný slovník:
	Opozícia: Tak ako v politike, čiže niečo na druhej strane. V tomto prípade vzájomná 	poloha Marsa a Slnka vzhľadom k Zemi, pri ktorej sa ekliptikálna dĺžka telies 	odlišuje o 180 stupňov.
	Mars: Susedná planéta Zeme. V súčasnosti astronomický hit.
	Perihélium: Bod, v ktorom je teleso najbližšie k Slnku.
	Afélium: Bod, v ktorom je teleso najviac vzdialené od Slnka.
	Perihéliová opozícia Marsa: Postavenie, ktoré nastáva 6 až 7 ráz za storočie.
	Najbližšie sa Mars dostane k Zemi vtedy, keď je najbližšie k Slnku, teda k perihéliu. 	To sa stalo v noci z 27. na 28. augusta. Stredy planét boli od seba vzdialené iba  55 	758 006 km. V Európe bola pozorovateľná najmenšia vzdialenosť krátko pred 	kulmináciou Marsa - niečo pred polnocou zo stredy na štvrtok. Mars v noci z 24. na 	25. augusta bol fotografovaný u hvezdárne  v Rimavskej Sobote. Mars snímkujú v 	súčasnosti dve sondy. Zásobujú pozemské astronomické pracoviská hŕbou údajov a 	snímok, pri ktorých sa človekovi dych. na ceste k Marsu sú ďalšie dve americké 	sondy, jedna európska a jedna japonská. 
	Výstrižky z denníka Sme s dátumom 22. mája a 30. augusta sú dokumentačnými 	prílohami kronikárskeho zápisu. 

Na záver______________________________________________
	V úvode kapitoly Činnosť podnikov sme uviedli odpovede primátora mesta Ing. 	Eduarda Vokála pre Aktuality lipianskej radnice na aktuálne otázky života mesta v 	roku 2003. Na poslednú otázku A čo by ste povedali na záver občanom mesta? 	odpovedal: "Azda to najdôležitejšie. Chcem sa úprimne verejne poďakovať 	všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali riadiť a spravovať naše mesto v 	tomto roku. A to hlavne poslancom, členom komisií, mojim spolupracovníkom, 	všetkým Vám, ktorí ste sa k veciam vyjadrovali, povedali svoje pripomienky, kritiku, 	alebo ste priali dobrým veciam. Verte, niekedy nie je ľahké prijímať rozhodnutia, 	ktoré sú nevyhnutné a sú v záujme obce, ale dotýkajú sa záujmov jednotlivcov". 	Naozaj milé, hrejivé slová na záver roka.
	Najväčšie zisky a straty roka 2003 na Slovensku priniesol opäť denník Sme dňa 	5.1.2004 na strane 6, preto sa výstrižok z denníka stáva dokumentačnou prílohou 	zápisu. Dokumentačnými prílohami sú aj Aktuality lipianskej radnice, ktoré vyšli v 	roku 2003.
	Kronikársky zápis za rok 2003 schválila mestská rada na 19. zasadaní dňa 13. 	januára 2005.

							Ing. Eduard Vokál
							primátor mesta 

	
	


