Rok 2004 
Štvrtý rok 21. storočia bol rokom významných  udalostí u nás, v Lipanoch, na Slovensku, ale i za hranicami. Ako vysvitne zo zápisov boli medzi nimi aj udalosti dramatické až tragické. Boli to tieto udalosti:
v Lipanoch a na Slovensku: voľby europoslancov, voľby prezidenta republiky,
v Lipanoch: uvádzanie originálnych a prenesených kompetencií do činnosti samosprávy mesta,
tragické udalosti: na Slovensku: veterná smršť v severnej a strednej časti územia (Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Pohronie),
vo svete: zemetrasenie a morské vlny (tsunami) na pobreží južnej Ázie.
Všetky spomínané udalosti, každá svojím spôsobom, ovplyvnili život v meste.

I. Samospráva mesta______________________________________
Mestské zastupiteľstvo
Činnosť mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ) bola prednostne zameraná na schvaľovanie dôležitých dokumentov pre prenos kompetencií na samosprávu. 
Všeobecne záväzné nariadenia
Preto MsZ schválilo viacero všeobecných záväzných nariadení (VZN), ktoré tu uvádzame:
- novela VZN o zriadení školských obvodov základných škôl (rozdelenie žiakov z priškolených obcí) na XX. zasadaní;
- na XVIII. zasadaní: novela VZN o odpadoch  - dodatok k VZN o cintorínoch (náhrada doterajšej zmluvy o prenájme hrobového miesta iným spôsobom), - VZN o miestach poplatkoch (zrušenie niektorých poplatkov);
- na XXIII. zasadaní: - VZN o poskytovaní dotácií z mestského rozpočtu (na verejnoprospešné účely), - o grantovom programe mesta (nahrádza doterajší grantový program);
- na XXIV. zasadaní: - VZN o opatrovateľskej službe, o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o miestnom poplatku za tuhé komunálne odpady a drobný stavebný odpad, o dani za verejné priestranstvo,  ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia.
Všetky VZN sú prílohami zápisníc z uvedených zasadaní MsZ.

Dokumenty
MsZ v tomto roku schválilo ešte ďalšie dokumenty.
- na XIV. zasadaní: - strategický plán rozvoja mesta (obsahuje štyri časti: mesto pre prácu, mesto pre život, mesto pre oddych, mesto pre mladých), na príprave ktorého sa podieľali aj všetky komisie MsZ; - vytvorenie spoločného školského úradu v regióne hornej Torysy, - rozšírenie spoločného úradu na úseku opatrovateľskej služby o obce Ďačov, Krásna Lúka a Bajerovce;
- na XV. zasadaní: - delegovanie zástupcov samosprávy do školských rád, - novela zásad o určení sadzieb nájomného pre nebytové priestory, - podmienky nájmu a predaja pozemkov pre výstavbu rybníkov, - rozpočet škôl a školských zariadení;
- združovanie základných škôl: ZŠ Komenského 12 a ZŠ Komenského 14 do ZŠ Komenského 113: viac ako 80 žiakov, okolo 60 pracovníkov, k 1. júlu 2005 - XVII. zasadanie MsZ;
- koncepcia poskytovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v regióne hornej Torysy - XVII. zasadanie MsZ;
- nákup nehnuteľností: vrt L1 a postup mesta pri jeho prieskume a využití - XIX. a XX. zasadanie MsZ;
- plnenie rozpočtu za obdobie 1.1. až 31.5. a jeho úpravou - XIX. zasadanie MsZ;
- zámery mesta v organizovaní a financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva - XXI. zasadanie MsZ;
- nákup nehnuteľností: športová hala po úpadcovi Ing. Juraj Kočiško - KODREKO Prešov v celkovej cene 6 500 000 Sk - XXII. zasadanie MsZ;
- na XXIII. zasadaní: - opatrenie k investíciám do úspor energií v meste - opatrenia k protipovodňovej  ochrane mesta, - dohoda medzi mestom a Združením obcí hornej Torysy (ZOHT), o Turistickom a informačnom centre (TIC), - zmena názvu ulice: pôvodná Fučíkova ulica (od centra mesta cez Kamenický potok po križovatku do priemyselnej časti mesta, Dubovice a Ďačova) bola najprv pripojená k Sabinovskej ulici, ale zistilo sa, že sa vyskytujú rovnaké orientačné čísla, preto bola premenovaná na Sládkovičovu ulicu;
- na XXIV. zasadaní: - zmluvy medzi obcami o spoločných úradovniach: pre opatrovateľskú službu, pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok, pre vedenie ekonomickej agendy v školstve, - inventarizácia majetku mesta k 30. novembru, - organizácia a financovanie opatrovateľskej služby v roku 2005, - novela zásad o sociálnej pomoci (poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi), - návrh rozpočtu mesta na rok 2005 (po roku 1999 prvýkrát pred začatím nového rozpočtového roka), - financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (materské školy, školské jedálne, strediska záujmovej činnosti).
Aj spomínané dokumenty, schválené MsZ, sú obsahom zápisníc z jeho zasadaní. Podobne aj ďalší program zasadaní, ktorý v tomto roku bol bohatý. 
Poslanci MsZ v tomto roku absolvovali 10 riadnych zasadaní, jedno mimoriadne s priemernou účasťou 11 (92 %)

Mestská rada
Mestská rada zasadala deväťkrát. V zložení rady došlo k jednej zmene. Z pracovných dôvodov sa členstva v rade vzdal poslanec Ing. Štefan Turlík (koalícia DS, KDH, SDKÚ). Vo voľbách na XVI. zasadaní MsZ najviac hlasov získal a za člena rady bol zvolený poslanec za rovnakú koalíciu Milan Fabián.
Z  programu rady vyberáme:
- pravidelná príprava zasadaní MsZ;
- presun finančných prostriedkov rozpočtu v rámci kompetencie rady, žiadosť farského úradu o príspevok na obnovu farského kostola sv. Martina, biskupa, transformácia zdravotníctva, schválenie kronikárskeho zápisu za rok 2002;
- rekonštrukcia kultúrneho domu, ocenenie darcov krvi - nositeľov plakiet prof. Jánskeho, participácia  mesta na sympóziu o Pavlovi Strausovi, program návštevy čestnej občianky J. Hostettlerovej a jej výsledky, preplatenie straty spoločnosti Medicum, s.r.o., za výkon LSPP v mesiaci júni, návrh zmluvy o spolupráci medzi Slovenským rybárskym zväzom, obcou Rožkovany a mestom Lipany využitie rožkovianskych rybníkov na rekreačné účely, majetkové vysporiadanie majetku TIC.

Mestská hala
Mestská samospráva sa môže pochváliť aj ďalšími aktivitami. Najmä chronologicky prvá  v roku mestská športová hala sa natrvalo zapíše do histórie mesta, do jeho spoločenského, kultúrneho a športového života. Vznikla využitím a prestavbou veľkej telocvične dostavanej ZŠ Hviezdoslavova ul. Vyžiadala si náklady 7 miliónov + vybavenie, spolu 13 miliónov Sk. 
Dodávateľom stavebných prác bola firma  PehaeS.
Slávnostné otvorenie haly sa uskutočnilo 14. januára (pekný vstup mesta do nového roku) za účasti poslancov NR SR Lipancov, JUDr. Elsnera a MUDr. Gaľu, poslancov VÚC, zástupcov štátnej správy (OÚ Sabinov), dodávateľa a samosprávy Lipian. Otvárací príhovor predniesol Ing. Eduard Vokál, primátor mesta a pozdravný p. Horvát, podpredseda VÚC.
Zlatým klincom programu, ktorý prilákal množstvo publika bol skladateľ a spevák Vašo Patejdl, ktorý sa netajil tým, že rád prijal pozvanie mesta a svojho osobného priateľa, Lipanca, JUDr. Nižníka. 
V Lipanoch tak pribudol nový veľký priestor na viacúčelové využitie a v poradí šiesta telocvičňa. V najbližších dňoch a týždňoch sa v hale už konali kultúrne a spoločenské podujatia (vystúpenie hudobnej skupiny DESMOD, plesy...).

Vianočné trhy
Aktivitou samosprávy z konca kalendárneho roka boli vianočné trhy v Lipanoch, a to v dňoch 17. a 18. decembra pri novovybudovanom pódiu v dolnom parku. Spoluorganizátormi boli: ZOHT, TIC, Mesto Lipany, Materské centrum Danka a Janka a Mládežnícky parlament. Trhy boli spojené s vianočnou tombolou a najmä v sobotu 18. decembra aj s rôznymi zábavnými hrami a súťažami pre deti. Podporilo ich 26 firiem podnikateľov z Lipian a okolia. 

Zelené žabky
Mestská samospráva v Lipanoch prostredníctvom komisie pre environmentálnu výchovu a životné prostredie MsZ bola zainteresovaná aj na zaujímavom projekte" Environmetálne centrum Zelené žabky alebo Zem nie je na jedno použitie", ktoré vyhlásilo súťaž "Zelená žabka - separatorka" pre základné školy v Lipanoch a Bajerovciach. Súťaž spočívala vo vytvorení výtvarných návrhov pre logá separovaného zberu plastov, skla, papiera, biologického odpadu s básničkou. O projekte bola informovaná aj lipianska verejnosť samolepkami na kontajneroch pre separovaný zber odpadu. 

Hospodárenie mesta
Kapitolu o samospráve uzavrieme výsledkami hospodárenia mesta.
Rozpočet mesta bol schválený ako vyrovnaný dňa 26. februára tohto roku, neskôr v priebehu roka bol upravovaný, poslednýkrát ho MsZ upravovalo na XXIII. zasadaní v novembri, a to na úseku školstva.
Príjmy spolu predstavovali 90 012 tis. Sk. Oproti roku 2003 sa v príjmoch prejavil mierny pokles, najvýraznejší v kapitálových grantoch a transferoch a celkovo kapitálových príjmoch. 
Výdavky spolu predstavovali 89 515 tis. Sk. Najvýraznejší medziročný náraz výdavkov bol pri výdavkoch na zdravotníctvo: z 90 tis. Sk v roku 2003 na 1 714 tis. v roku 2004. Hospodárenie mesta skončilo s kladným výsledkom, t.j. s prebytkom 497 tis. Sk, z ktorého 10 % bolo odvedených do rezervného fondu, z ktorého sa v budúcnosti môžu financovať nevyhnutné a v rozpočte nepredvídané výdavky. K záverečnému účtu mesta kladné stanovisko zaujala hlavne kontrolórka i audítorka.

Mestské lesy
Mestské lesy dosiahli tieto výsledky hospodárenia:
- príjem za predaj drevnej hmoty					886 084 Sk
- výdavky: na lesnícku činnosť - obnovu lesa			  12 850 Sk
                   na ochranu lesných kultúr				108 026 Sk
                   na pridružené práce					  93 506 Sk
	Z rozpočtu mesta bolo použitých				457 746 Sk.

II. Štátna správa_________________________________________
Organizácia štátnej správy v roku 2004 opäť zaznamenala zmeny (po roku 1989 dosť časté).

Obvodné úrady
Konkrétne to znamená, že dňom 31. decembra 2003 boli zrušené okresné úrady, no okresy ako územnosprávne jednotky zostali, teda aj okres Sabinov. Od 1. januára 2004 okresné úrady boli nahradené obvodnými úradmi, novými špecializovanými úradmi, úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, krajskými školskými úradmi, úradmi pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, úradmi životného prostredia, pozemkovými a lesnými úradmi.
V praxi to znamená, že v Prešovskom kraji pôsobia tieto úrady: krajský úrad, obvodný úrad, úrad práce sociálnych vecí a rodiny, krajský školský úrad,  krajský dopravný úrad, obvodný dopravný úrad, krajský pozemkový úrad, obvodný pozemkový úrad, krajský lesný úrad a obvodný lesný úrad. Detašované pracoviská obvodných úradov pôsobia aj v Sabinove a v Lipanoch. Ako príklad detašovaného pracoviska v Lipanoch uvádzame úrad  práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je umiestnený v budove bývalého komunálneho podniku (Ľudovo pomenovaného ako Luník) na Sabinovskej ulici.
Výstrižky z dennej tlače (denník Sme z 5.12. Kde budú úrady a 28.1.2005 Adresy nových úradov sú dokumentačnými prílohami zápisu).

Nezamestnanosť
Do pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove s detašovanými pracoviskami v Sabinove  a v Lipanoch patrí aj politika zamestnanosti a sledovanie nezamestnanosti. Aj v tomto roku XVII. zasadanie MsZ dňa 27.5. takúto problematiku prerokovalo na základe materiálov, ktoré úrad mestskému zastupiteľstvu predložil. 
Zo štatistického prehľadu za mesto Lipany vyplýva:
- počet evidovaných nezamestnaných 604, z toho 320 žien; počet zaradených do evidencie 188 a vyradených z evidencie 243;
- podľa dĺžky evidencie najviac nad 12 mesiacov (315), najmenej nad 9 až 12 mesiacov (49);
- podľa rodinného stavu najviac ženatých (vydatých ) 344, najmenej vdovec/vdova, druh (družka ) zhodne po 11;
- podľa veku: najviac od 25 do 44 rokov (299), najmenej do 24 (135);
- podľa stupňa vzdelania: najviac po vyučení (203), najmenej s vyšším vzdelaním (4).
Túto časť kronikárskeho zápisu doplníme zaujímavým údajom o tom ako nezamestnanosť a dĺžka života spolu súvisia. Na otázku, či je to náhoda, alebo sa nezamestnanosť a dĺžka života podmieňujú, demografi dávajú takéto odpovede: 
"Vo všeobecnosti nezamestnanosť je stresovým faktorom a negatívne vplýva na psychické a fyzické zdravie" (Darina Jurčová).
"Nezamestnanosť dostáva zdravie do rizika a toto riziko je vyššie v regiónoch, kde je nezamestnanosť rozšírená" (Darina Sedláková).
Stredná dĺžka života pri narodení na Slovensku (vyjadruje, akého priemerného veku sa dožije narodený - príslušník nejakej populácie, pričom predpokladom je, že úmrtnostné pomery sa nezmenia nad očakávanie) ku koncu roka 2003 u mužov predstavovala vek 69,77 a u žien 77,62. Z obvodov Slovenska, ktoré vznikli po zrušených okresných úradoch, Prešov sa zaraďuje medzi desať obvodov, v ktorých žijú najdlhšie, ale ani opačne.
Výstrižok z denníka Sme zo dňa 7.12.2004 "Nezamestnanosť a dĺžka života spolu súvisia" je dokumentačnou prílohou zápisu.

III. Významné návštevy a udalosti_____________________________
Táto kapitola zaznamená tri významné udalosti a dve návštevy: návšteva prezidenta SR v Lipanoch, návšteva čestnej občianky J. Hostettlerovej, sympózium "Pavol Strauss a my", voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta SR. Najprv sa pristavíme pri návštevách.

Návšteva prezidenta SR
Prezident SR Rudolf Schuster navštívil naše mesto dňa 15. marca v rámci svojho pracovného výjazdu v Prešovskom kraji. V ten deň okrem Lipian navštívil Starú Ľubovňu a Bardejov.
Bola to vôbec prvá návšteva prezidenta v Lipanoch. V priestoroch lipianskej radnice sa stretol s predstaviteľmi samosprávy, poslancami MsZ a podnikateľmi, ktorí pôsobia v meste. V diskusií sa prítomní venovali aktuálnym problémom spoločnosti, akými sú financovanie školstva, podnikateľské prostredie na východe republiky a možnosti  jeho rozvoja, prenos kompetencií zo štátu na správu miest a obcí a podobne. Prezident tiež navštívil Dom pokojnej staroby, kde vysoko hodnotil jeho činnosť a prístup ku klientom.
O svojej návšteve prezident podpísal pamätný list, ktorý je dokumentačnou prílohou zápisu.

Návšteva švajčiarskych darcov
Tohoročný 15. august bol dňom 5. výročia posviacky charitného domu a konsekrácie kaplnky sv. Mikuláša z Flüe, ktoré mohli byť dokončené a do užívania odovzdané aj vďaka štedrým finančným darom švajčiarskych pristeľov z farnosti Birmensdorf no najmä výnimočne veľkému daru p. Jeanine Hostettler, dnes čestnej občianky mesta Lipany. 
Piate výročie spolu s obyvateľmi charitného domu, s členmi samosprávy Lipian, občanmi mesta a ďalšími hosťami prišla osláviť aj skupina darcov z Birmensdorfu, vrátane čestnej občianky, v dňoch 13. - 16. augusta. Piatkový program (3.8) bol venovaný návštevám a stretnutiam v Komunitnom centre, Komunitnej nadácii Modrá Torysa a ukončil sa skautskou zábavou pod hviezdami. V programe soboty a nedele dominovali s. omše v charitnom dome a farskom chráme (celebrovali: ThDr. Jozef Koren, biskup, vikár a ThLic. Kamil Jankech, duchovný správca Bardejovských Kúpeľov). Vyvrcholením sobotňajšieho programu sa stal spoločenský večer Priateľov bez hraníc v mestskej hale pre širokú verejnosť. Jeho súčasťou boli videoprojekcie, ktoré spájali vystúpenia umeleckých telies. Program celej návštevy sa naplnil v pondelok 16. augusta návštevami v Komunitnom centre (v čase jeho prevádzky), v ZUŠ, ŠZŠ a podpísaním pamätného listu pre mestskú kroniku. Návštevu sprevádzala spontánnosť a radosť z dobrého spoločného diela, z naplnenia myšlienky Karla Menningera "Láska je tichom pre tých, ktorí ju dávajú i pre tých, čo ju dostávajú". Myšlienka našla aj "zhmotnenie" v ďalšom finančnom dare (1,7 mil. Sk) na rozvoj aktivít mladých ľudí, umeleckých telies a pre charitný dom (osobný výťah a terasa).
Dokumentačnými prílohami zápisu sú: pamätný list s programom návštevy a výstrižok z novín (Prešovský korzár č. 192, ročník VI. zo dňa 19.8.2004)s názvom "Švajčiari darovali Lipanom 1,7 milióna korún".

Voľby prezidenta SR
Z tohoročným významných udalostí zapíšeme najprv dve "volebné".
V apríli toho roku sa uskutočnili dvojkolové voľby prezidenta SR. V prvom kole sa hlasovalo 3. apríla. V Lipanoch pre tento účel boli vytvorené štyri volebné okrsky. Na hlasovacom lístku bolo 12 kandidátov pre voľbu prezidenta.
Výsledky hlasovania v prvom kole v Lipanoch boli nasledovné:
- celkový počet zapísaných voličov					4 408
- počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky		2 095
- počet platných odovzdaných hlasov					2 052
- účasť voličov							             47,53 %
Najviac hlasov získali:
Mečiar Vladimír, poslanec NR SR			717		     34,94 %
Gašparovič Ivan, vysokoškolský učiteľ			474		     23,10 %,
ktoré postúpili do druhého kola nielen v Lipanoch, ale aj na Slovensku (V. Mečiar 32,73 %, I. Gašparovič 22,28 %)a v Prešovskom kraji (V. Mečiar 33,69 %, I. Gašparovič 21,92 %). Ďalší kandidáti v Lipanoch získali od jedného hlasu do 354 hlasov.
Druhé kolo sa uskutočnilo o dva týždne, 17. apríla s týmito výsledkami: 
Lipany: Gašparovič Ivan				952 hlasov	    	 56,33 %
	   Mečiar Vladimír				738		     	 43,67 %
Sabinovský okres: Mečiar Vladimír					 50,15 %
		       Gašparovič Ivan						 49,84 %
Slovensko: Gašparovič Ivan			1 079 592		  59,91 %
	        Mečiar Vladimír			 722 368		  40,08 %,
pričom Ivan Gašparovič dostal viac hlasov vo všetkých krajoch a 62 okresoch, kým Vladimír Mečiar v 18 okresoch.
	Z uvedených výsledkov vyplýva, že prezidentom republiky na najbližšie obdobie podľa Ústavy SR sa stal Ivan Gašparovič, Doc. JUDr., CSc., 62 - ročný, vysokoškolský učiteľ, Bratislava. Sľub prezidenta zložil dňa 15. júna do rúk predsedu Ústavného súdu Jána Mazáka, čím sa ujal úradu prezidenta. Vo svojom inauguračnom prejave okrem iného povedal: "Som pripravený obhajovať ústavné a široké slovenské záujmy. A tie sú v prvom rade ekonomické, sociálne, kultúrne, jedným slovom humánne, ľudské".
Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú výsledky volieb SR v Lipanoch (1. a 2. kolo) a hlasovací lístok.
Voľby europoslancov
Druhou "volebnou" udalosťou boli voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali dňa 13. júna. Najprv si pripomeňme že v apríli 2003 Európsky parlament súhlasil, aby únia podpísala  so Slovenskom Zmluvu o pristúpení k EÚ. Za vstup hlasovalo 521 poslancov, proti bolo 21 a 25 sa zdržalo hlasovania. Súhlas so Zmluvou o pristúpení vytvoril aj slovenský parlament. S výnimkou poslancov - komunistov za ňu hlasovali všetky parlamentné strany.
Kandidátov na poslancov Europarlamentu v stanovenej lehote zaregistrovalo 17 strán a hnutí (parlamentných i mimoparlamentných):
Výsledky hlasovania sú tieto:
Lipany:
- celkový počet zapísaných voličov do zoznamu				4 598
- počet voličov, ktorým boli vydané obálky			 	   591
- počet odovzdaných obálok						   586
- počet odovzdaných platných hlasov			  	 	   580
- účasť voličov bola nízka: Lipany					   12,85 %
		                    okres Sabinov			  		   15,46 %
			         Prešovský kraj					   16,31 %
			         Slovensko					   16,96 %
Zo strán a hnutí, ktoré zaregistrovali kandidátov, najviac hlasov získali (uvedieme prvých päť):
SDKÚ			Lipany 196 - 33,79 %	Slovensko 119 954 - 17,09 %
KDH				138 - 23,79 %		        113 655 - 16,19 %
Smer (tretia cesta)		  78 - 13,45 %		                    118 535 - 16,89 %
ĽS HZDS			  68 - 11,72 %			         19 582 - 17,04 %
ANO				  30 -   5,17 %		       	         32 653 -   4,65 %
V Európskom parlamente Slovenskú republiku bude zastupovať 14 poslancov (polovica z nich sú poslanci NR SR). Jedným z nich je aj Lipanec - MUDr. Milan Gaľa, (51) poslanec parlamentu, pôvodným povolaním stomatológ. Bol členom parlamentného výboru pre európsku integráciu, po vstupe Slovenska do EÚ sa stal naším dočasným zástupcom v Európskom parlamente. Bol kandidátom SDKÚ.
Dokumentačnými prílohami zápisu sú: výsledky hlasovania v Lipanoch, zoznam zaregistrovaných kandidátov, výstrižok z denníka Sme zo dňa 15.6. (výsledky na Slovensku) a špeciálna príloha denníka Sme z 30.4. pod názvom "Sme v EÚ". 
	
Sympózium
Treťou udalosťou, udalosťou nevšednou, ktorá presahuje rámec Lipian bolo sympózium "Pavol Strauss a my" v dňoch 20. a 21. mája. Odpoveď na otázku "Prečo Pavol Strauss a Lipany"? dáva skutočnosť, že v uvedených dňoch v Lipanoch zasadal Spolok priateľov Pavla Straussa, ktorého členom je aj lipiansky farár ThLic. Vladimír Šosták. Na sympóziu participovalo aj mesto.
A kto bol Pavol Strauss? (*1912 Liptovksý Mikuláš, �1994 Nitra). Bol lekárom, básnikom, esejistom a filozofom, originálnou pozoruhodnou osobnosťou, mysliteľskou elitou. 
Sympózium svojou aktívnou účasťou poctili aj ďalší členovia spolku. Čestným hosťom a súčasne celebrantom úvodnej sv. omše bol košický arcibiskup metropolita Mons. Alojz Tkáč.Program sympózia bol bohatý a podnetný. Osobitným prínosom boli reflexie (úvahy) dvoch členov spolku: prof. Rybáka, vysokoškolského pedagóga po úvodnej sv. omši a MUDr. Jančušku, lekára z Viedne, po mládežníckej sv. omši, ktorú vo večerných hodinách dňa 21. mája vo farskom chráme celebroval ThDr. Leščinský, teológ - biblista. Podnetom záujmu mladých ľudí o dielo P. Straussa bolo vystúpenie prof. Rybáka na úvod besedy o hodnotovej orientácii mladých ľudí v priestoroch tunajšieho gymnázia. Beseda bola nosnou časťou programu druhého dňa sympózia.
Pri príležitosti sympózia Spolok priateľov P. Straussa vydal nulté číslo periodika Listy PS, ktoré bolo dostupné záujemcom. Úvodný príspevok s názvom "Je Božou slávou zatajovať  veci, je slávou kráľov veci vyskúmať" (Prís. 25,21)do čísla napísal ThLic. Vladimír Šosták.
Účastníci sympózia podpísali pamätný list, ktorý je dokumentačnou prílohou kronikárskeho zápisu. Prílohou je aj spomínané nulté číslo Listou PS a dvojstranový výstrižok z Katolíckych novín zo 6. júna "Smrť neovplyvní vesmírny čas" k 10. výročiu smrti MUDr. Pavla Straussa.

IV. Činnosť podnikov______________________________________
Doterajšie roky v tejto kapitole kronikárskych zápisov boli ako tak priaznivé, keď sme mohli zaznamenať vznik nových firiem či prevádzok (väčších a menších) alebo nové pracovné príležitosti. V tomto roku tak môžeme urobiť, skôr opak je skutočnosťou.

Ukončenie výroby tyčiniek
Po viac ako tridsiatich rokoch v Lipanoch končí prevádzku výrobňa slaných tyčiniek DRU, a.s., v Lipanoch a okolí známa ako tyčinkáreň, ktorá zamestnáva 30 pracovníkov, prevažne žien. Len nedávno, v roku 2001 sme o nej v kronike písali ako o prosperujúcej prevádzke, ktorá v čase transformácie sa nielen udržala, ale aj prosperuje. Dnes je skutočnosť iná: generálny riaditeľ spoločnosti oznámil mestu, že firma do konca roka uzavrie svoju prevádzku v Lipanoch. Tomuto oznámeniu predchádzala osobná návšteva generálneho riaditeľa u primátora mesta, ktorému dôvody rozhodnutia vysvetlil takto: ide hlavne o splnenie náročných kritérií a technických podmienok Európskej únie pre potravinársky priemysel, ktoré firma nie je schopná zrealizovať vo všetkých svojich prevádzkach, preto sa zameriava na modernizáciu svojej najväčšej prevádzky a ostatné ponúka na predaj. Ponuka na predaj sa týka aj účelovej budovy lipianskej prevádzky na Tehelnej ulici z roku 1990. Podľa zistenia kronikára do konca obdobia koncipovania tohto kronikárskeho zápisu sa záujemca o kúpu objektu našiel. Záujemcov, vraj bolo viacero. Lipany tak stratili výrobňu s veľmi obetavými pracovníkmi a vedúcou p. Višňovskou, ktorí v nárazových obdobiach boli schopní a ochotní zabezpečiť i nepretržitú prevádzku. 

V. Výstavba mesta________________________________________
Optimistickejší bude zápis tejto kapitoly. Začiatok roka vo výstavbe bol dokonca slávnostný - v kapitole o samospráve mesta píšeme o odovzdaní mestskej športovej haly do užívania. Po objekte ZŠ Hviezdoslavova, pavilónu nájomných bytov (po rekonštrukcii pôvodného učebného pavilónu ZŠ) v severnej časti mesta (tak trochu v závetrí) pribudla nová dominanta, kde sa bude sústreďovať spoločenský, kultúrny a športový život mesta. Následne sa prípravy rekonštrukcia kultúrneho domu (kinosály).

Stavebné akcie
V oblasti výstavby sa mesto v tomto roku zameralo na prípravu projektovej dokumentácie a ďalších podkladov k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie na tieto stavby: MČ Centrum - zateplenie, ZŠ Komenského 12 a 14 - zníženie ekonomickej náročnosti prevádzky a rekonštrukcia kultúrneho domu. 
V rámci kapitálových výdavkov boli zrealizované tieto stavby:
- pódium v parku: stále a prenosné (obojstranné) vrátane priľahlých spevnených plôch, osvetlenia, drobnej architektúry a výsadky zelene - estetický architektonický prvok námestia;
- technické vybavenie k ZŠ Hviezdoslavova: ihrisko, ktoré v zime môže byť využité ako klzisko, rozšírenie parkoviska vedľa bytového domu s nájomnými bytmi;
- práčovňa v rómskej osade: do konca roka ukončená hrubá stavby a inžinierske siete k objektu;
- ochranné oplotenie pozemku ihriska a oplotenie kúpaliska;
- rekonštrukcia a údržba objektu zvaného Luník: výmena okien a dverí , nová krytina, povrchová úprava fasády, stavebné úpravy vnútorných priestorov vrátane rozvodov;
- rekonštrukcia premostenia do areálu ZVL Kovo;
- plynofikácia telocvične ZŠ Komenského 12: samostatné bez zázemia;
- kotolňa MsÚ: plynová prípojka a samostatná plynová kotolňa.

Údržba
V údržbe okrem už spomínaných uvedieme ešte tieto akcie:
- objekt Medicum: meranie a regulácia kotolne a vykurovania objektu;
opravy ciest: parkoviská a chodníky na viacerých miestach v meste a nový živičný koberec cesty na Krivianskej ulici - najrozsiahlejšia stavba opráv miestnych komunikácií.

VI. Školstvo____________________________________________
Už v kapitole o mestskej samospráve sme uviedli, že mesto v tomto roku vytváralo podmienky (prostredníctvom MsZ) pre úspešný prenos kompetencií vo viacerých oblastiach. Tak to bolo aj v lipianskom školstve. 

Spoločný školský úrad
V prvom rade to bolo vytvorenie spoločného školského úradu v regióne hornej Torysy. Návrh starostov obcí odsúhlasili obecné zastupiteľstvá a primátor Lipian podal na krajský školský úrad návrh na vydanie rozhodnutia o potvrdení školského úradu. Personálne bol úrad obsadený jedným pracovníkom na základe výberového konania.

Rady škôl
Ďalším krokom MsZ bolo delegovanie zástupcov samosprávy do školských rád, v čom mesto vystupuje ako zriaďovateľ. Dvaja až traja zástupcovia boli delegovaní do týchto škôl a zariadení: ZŠ Komenského 12 a 14. ZŠ Hviezdoslavova, MŠ Ul. kpt. Nálepku a Nám. sv. Martina, Centrum voľného času a ZUŠ. Okrem toho po jednom zástupcovi delegovalo aj do gymnázia, SOUP a ŠZŠ, ktorých nie je zriaďovateľom. 

Rozpočet škôl
Predpokladom pre fungovanie prenesených a originálnych kompetencií bolo schválenie rozpočtu škôl a školských zariadení XV. zasadaním v marci takto:
- prenesené kompetencie (3 základné školy): 28 467 tis. Sk,
- originálne kompetencie materské školy, ZUŠ, CVČ, školské jedálne a školské kluby (neskôr strediská záujmovej činnosti): 12 999 tis. Sk,

Obvody ZŠ
Obvody škôl boli stanovené takto:
č. 1 - ZŠ Hviezdoslavova: konkrétne vymenované ulice mesta a žiaci z obcí Dubovica, Kamenica, Lúčka, Rožkovany (poľa súpisných čísel);
č. 2 - ZŠ Komenského 12: vymenované ulice mesta a žiaci z už spomínaných obcí a obce Milpoš (podľa súpisných čísel);
č. 3 - ZŠ Komenského 14: vymenované ulice mesta a žiaci z obcí Ďačov, Kamenica, Milpoš, Rožkovany, Lúčka, Dubovica (podľa súpisných čísel).

Združenie ZŠ
Vážnym, a zdá sa, že aj citlivým krokom v školstve je zámer mesta o združenie dvoch základných škôl do jedného právneho subjektu.
Združenie škôl sa týka ZŠ Komenského 12 a ZŠ Komenského 14, z ktorých by k 1. júlu 2005 mala vzniknúť ZŠ Komenského 113. Zámer mesta vychádza z reality a je podložený hlavne demografickým vývojom narodených detí v posledných rokoch. Týmto krokom sa tiež vytvárajú možnosti lepšieho a efektívnejšieho riadenia nového subjektu vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu detí a žiakov pri plnení školskej dochádzky.
S návrhom boli oboznámené rady škôl na obidvoch ZŠ a mestská školská rada, ktoré sa s ním stotožnili. Pripomienku rodičov ZŠ Komenského 14, aby proces spojenia nepocítili hlavne žiaci na 2. stupni (5. - 9. ročník) tým, že dôjde k rozbitiu triednych kolektívov, mesto akceptuje prostredníctvom organizácie vedenia škôl, presnejšie novej základnej školy.
Personálne otázky vedenia škôl zabezpečí zriaďovateľ, čiže mesto. 
MsZ schválilo vyradenie ZŠ Komenského 12 a ZŠ Komenského 14 zo siete škôl k 30. 6. 2005 a zaradenie ZŠ Komenského 113 do siete škôl k 1.7.2005, čo v zmysle platnej legislatívy musí schváliť Ministerstvo školstva SR.
V zmysle doteraz uvedených skutočností o pôsobnosti mesta ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení MsZ v druhej polovici roka už prerokovalo aj takého otázky ako je pripravenosť škôl na školský rok 2004/2005, výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2003/2004 či financovanie originálnych koncepcií na úseku školstva (MŠ, ŠJ a strediská záujmovej činnosti na ZŠ), postupne na XIX., XXI. a XXIV. zasadaní MsZ.

Aktivity škôl
Základné školy realizujú so žiakmi množstvo aktivít vzdelávacieho, záujmového či telovýchovného charakteru, z ktorých tu môžeme uviesť len tie najvýznamnejšie (1. miesto):
ZŠ Hviezdoslavova: Rozprávkové vretienko, Liečivé rastliny - korešpondenčná súťaž, Slávik Slovenska, Geografická olympiáda;
ZŠ Komenského 12: Matematická olympiáda, Geografická olympiáda, Pytagoriáda, Malý futbal, I. a II. liga žiakov SLS vo futbale;
ZŠ Komenského 14: Matematická olympiáda, Z 8, Geografická olympiáda, Biologická olympiáda, Vesmír očami detí, Sabinovský autorský a recitátorský máj (SARM) Sabinov, Hliadky mladých zdravotníkov (aj slovenské kolo);
ZUŠ: laureát celoslovenskej dychovej súťaže (zobcová flauta), zlatá medaila na európskom festivale v Belgicku, zlaté pásmo na európskom festivale v Poľsku (spevácky zbor), účasť na európskom stretnutí hudobných škôl vo Švédsku (detská ľudová hudba).

Umelecké telesá ZUŠ
Základná umelecká škola (ZUŠ) má dve umelecké telesá nielen školského či mestského významu.
- Spevácky zbor Septemthillis, ktorý vznikol v školskom roku 1989/90, teraz pracuje pod odborným vedením zbormajsterky Gabiky Pinterovej, rod. Grančaiovej, ktorá je od roku 1984 interným pedagógom školy v odbore klavír, hudobná náuka a zborový spev. Zároveň je zástupkyňou riaditeľa školy. Zbor pravidelne absolvuje vianočné koncerty, výchovné koncerty, vystúpenia pre telesne postihnuté deti v Košiciach. Spolupracuje s družobným poľským mestom Piwniczna. Účinkuje na rôznych benefičných koncertoch a festivaloch spojených s nahrávaním pre televízne stanice.
- Detská ľudová hudba vznikla v školskom roku 1999/2000. Účinkovala doteraz na rôznych festivaloch doma aj v zahraničí, v detských reláciách Slovenskej televízie. Získala už aj druhé miesto v rámci východného Slovenska v súťaži detských ľudových hudieb. Jej hlavným poslaním je spoznávať a hlavne uchovávať bohatstvo ľudovej piesne nášho regiónu. Vedie ju učiteľ školy Mgr. Ján Štovka.
Dokumentačnými prílohami sú profilové letáčiky obidvoch umeleckých telies školy.

VII. Kultúra____________________________________________
Kultúrny život v meste aj v tomto roku bol opäť bohatý a pestrý. Koordinuje ho oddelenie kultúry mestského úradu. Jeho činnosť spočívala v realizácii troch základných zložiek:
- v organizovaní kultúrnospoločenských podujatí spoluprácou s ostatnými nositeľmi kultúry,
- v poskytovaní kultúrnych služieb,
- v záujmovoumeleckej činnosti.
Uskutočnilo sa viac ako 50 kultúrnospoločenských podujatí (divadelné predstavenia, koncerty hudobných skupín aj sólistov, súťažné prehliadky, koncerty ZUŠ, mestské súťaže a ďalšie tradičné podujatia).
Za najvýznamnejšie možno považovať tri už sme ich spomenuli v iných kapitolách:
1. otvorenie mestskej športovej haly  s vystúpením Vaša Patejdla; 
2. odovzdanie pódia na námestí pri príležitostí Dňa detí a športu šesť hodinový maratón vystúpení všetkých škôl, záujmových telies a hudobnej skupiny Ružový panter, čo bolo spojené so zhodnotením mestskej súťaže v zbere odpadového papiera a ocenením žiakov i kolektívov škôl, ktoré v mimoškolskej činnosti úspešne reprezentovali mesto, svoju školu v rámci kraja i Slovenskej republiky;
3. spoločný večer Priateľstvo bez hraníc v mestskej hale pri príležitostí návštevy priateľov zo Švajčiarska - stretnutie ľudí dobrej vôle, ktorých spojila spoločná myšlienka: úcta človeka k človekovi, osobitne chorému.

Domáce podujatia
Z tradičných domácich podujatí spomenieme tieto:
- novoročný koncert pedagógov a žiakov ZUŠ v chráme sv. Martina (sólový a zborový spev, akordeónový súbor, sólové vystúpenia hudobných interpretov, dychové trio...);
- kreácie detského folklóru - okresná súťaž detskej ľudovej hudby - XXXV. ročník - za účasti kolektívov a sólistov z Lipian, Sabinova, Dubovice, Tichého Potoka, Brezovice a Rožkovian;
- Deň učiteľov 2004 - "Pánu učiteľovi z lásky" - s kultúrnym programom ZUŠ a ocenením pedagogických pracovníkov s tohoročným mottom "Veľkosť života je v tom, že nás nikdy neprestáva prekvapovať a uchvacovať". Ocenení boli: pracovné jubileum: Anna Fedušová, Mgr. Edita Franková, Miroslav Lenko, Mgr. Vladimír Želonka; jubilanti v dôchodku: Anna Dzurová - Trnovská, Margita Daráková, Ján Olekšák, Štefan Valkár;
- sviatočné popoludnie venované darcom krvi s krásnym mottom Marguerite De Valois? Slzy môžu vyschnúť, no srdce - nikdy", kultúrnym programom žiakov ZŠ Komenského 12 a ocenením "bronzových" a "strieborných" darcov za 10 a viac odberov (Peter Pribula, Róbert Roba, Ladislav Loj, Ing. Pavol Vokál) a za 20 a viac odberov (Marián Rabík, Rastislav Michalík, Ján Hovanec, Ján Jusko, Milan Bertalan). Význam darcovstva krvi svojou účasťou podporili: primátor mesta Ing. Eduard Vokál (ocenil darcov) a jeho zástupkyňa JUDr. Jana Toporcerová (predniesla slávnostný príhovor). 
Folklórny súbor Šarišská lipa v dňoch 27 - 29. augusta absolvoval veľmi úspešný umelecký zájazd na severnú Moravu do mestečka Litovel na festival NEČÍZ LITOVEL 2004. K priateľskému zblíženiu nášho folklórneho súboru a súboru Hanačka z Litovle došlo minulého roku v rámci medzinárodnej akcie Spolu do únie. Hlavné vystúpenie okrem krátkych upútaviek náš súbor mal v sobotu 28.8. v koncipovanom programe "Kytička pro Litovel" a na "Hanáckých dožínkách" v Náměští na Hané v nedeľu 29. augusta. 
Veľmi milo pôsobí záver pozývacieho listu organizátorov festivalu, preto ho odcitujeme:
"Vážení přátele z Lipan,
už nyní se na Vaši návštěvu u nás v Litoveli těšíme. Doufáme, že i Vám se zde bude líbit. Sme si jisti, že právě Vaše vystoupení přispěje k vysoké úrovni festivalu. Stále máme ve vzpomínkách, jak se Lipa skvěle prezentovala při Královských zásnubách 2003! Současně doufame, že i Vám program pobytu umožní poznání našeho kraje a řadu příjemných setkání.
Srdečně Vás všechny pozdravujeme!
Za pořadatele akce Mgr. Jaroslav Krestýn
							       ředitel MK Litovel".
Tanečný klub Tilia sa veľmi úspešne predstavil na lipianskej medzinárodnej súťaži v tanečnom športe "O pohár primátora mesta" v apríli, kde v kategórii neregistrovaných párov jeho reprezentanti obsadili viacero druhých miest a jedno prvé miesto (Junior II - C - STT L. Kaščák a S Gergelčíková). Okrem toho v máji na Majstrovstvách Slovenska v plesových kategóriách v Žiari nad Hronom obsadil 3. miesto v kategórii starší a v septembri sa prepracoval do finále súťaže Talent Night 2004 v Košiciach, ktorú vysielala aj Slovenská televízia. Spolu so speváckym zborom ZUŠ Septemthillis účinkoval tiež v Rozprávke Vianoc 10. decembra v mestskej hale v Prešove.

Ponúknuté programy
Z ponúknutých programov v Lipanoch boli uvedené:
- divadelné predstavenia: Slnko za mrakmi alebo Roztancovaný svet sestry Zdenky (tanečné divadlo ATak z Bratislavy); Terezka (predstavenie Sekcie pre dramatické umenie pri Univerzitnom pastoračnom centre J. Fojtaššáka v Ružomberku; v úlohe matky Lipianka Antónia Chovancová, poslucháčka Katolíckej univerzity v Ružomberku); Don Qujote de la Ancha, Jeppe z vŕšku (Sabinov);
- koncerty: Honza Nedvěd so skupinou Príbuzní, Ander z Košíc s moravskou dychovkou Galanečka, kultúrny program gymnázia v rámci projektu Socrates/Comenius a Rozprávkové Vianoce, 25 rokov MŠ na Námestí sv. Martina, Týždeň detskej radosti - projekt ŠKD Hviezdička ZŠ Hviezdoslavova.

Výstavy
Uskutočnilo sa tiež viacero výstav: Vedecká hračka (putovná výstava), Remeslá a Sovíčatá (ZŠ Komenského 12), Maľovala pani Jeseň (deti z MŠ a prváci ZŠ), výstavy výtvarných prác žiakov ZUŠ a ŠZŠ, Šantiace zúbky (pod patronátom KN Modrá Torysa, obrazy ukrajinských pracovníkov J. Babinca a J. Ruščaka).

Skauti
V Lipanoch sa k slovu hlásia aj skauti, ktorí u nás majú 115. zbor SKUDOS Lipany. V čase hlavných prázdnin klub zorganizoval dva skautské tábory  - pre deti - vlčatá pod heslom "Slniečko na tvári, hviezdičky v očiach" v prostredí dubovických lesov  a druhý v chate Mária v Slanských vrchoch pri Zlatej bani s mottom z Biblie "Vy ste svetlo sveta".
Viacero kultúrnych telies sa predstavilo aj na novom pódiu na námestí (nedeľné popoludnia): koncert ZUŠ, A teraz mi zahraj tú moju (Šarišská Lipa a ZUŠ). Predstavujú sa mladé talenty, skupina Broyd, hudobná skupina z Piwnicznej, džezový koncert AMC - trio.
Na záver kapitoly zaradíme "čerešničky na torte lipianskej kultúry".

Slávik Slovenska
Prvou z nich je Slávik Slovenska 2004, ktorým sa toto roku stala Lucia Jacková, žiačka tretieho ročníka ZŠ Hviezdoslavova. Porotu uchvátil jej citlivý prednes dvoch ľudových piesní Do nas, chlapci, do nas a Ach, Haničko. Lucii sa, vraj splnil sen, ktorý vyrozprávala mame a svojej triednej učiteľke: "Bola som na prvom mieste, ruku mi podával sám majster Peter Dvorský". Sen sa v Trnave stal skutočnosťou.

Marek Gurbaľ
Druhou "čerešničkou" opäť reprezentujúcou Lipany, bol Lipanec Marek Gurbaľ, operný spevák, ktorý sa vo februári toho roku ako sólista, predstaviteľ hlavnej postavy v opere W. A. Mozarta Don Ginanni. Operu viedla Opera Štátneho divadla v Košiciach a premiéru mala 20. februára.
Dokumentačnými prílohami tejto kapitoly sú: program slávnosti Pánu učiteľovi z lásky s profilmi ocenených pedagógov mesta , plagát, program a pozývací list festivalu NEČÍZ v Litoveli, plagát a skladačka divadelného predstavenia Slnko za mrakmi tanečného divadla ATak, plagát, programový bulletin a fotografie k divadelnému predstaveniu Terezka.

Knižnica
Do oblasti kultúry patrí ešte mestská knižnica. Jej činnosť a služby lipianskej verejnosti  boli úspešné: 863 čitateľov (313 z radov ZŠ, 179 zo stredoškolskej mládeže a 371 dospelých), 20 981 návštevníkov a 36 853 výpožičiek. Knižničný fond bol obohatený o 241 kníh v hodnote 74 000 Sk. Verejnosti knižnica predala slušné množstvo kníh v hodnote 511 825 Sk, z čoho rabat pre knižnicu predstavoval 102 365 Sk (využitý na nákup nových kníh). Vyhľadávané sú internetové služby knižnice.

VIII. Cirkevný život_______________________________________
Logo: Pastoračný projekt
Život rímskokatolíckej farnosti v Lipanoch v roku 2004 prebiehal v duchu loga, ktoré bolo predstavené pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie. Logo symbolizuje pastoračný projekt farnosti. Predstavujú ho štyri farby: žltá, zelená, modrá a červená, a to v tvare, ako ho približuje výtvarne spracovaná podoba loga vo farskej kronike. Sú to tri ohnivka reťaze - svetlomodrá a zelená - predstavujúce priority pastoračného projektu: mladé manželstvá a rodiny, mládež a charitu, všetko pod Ježišovým krížom (červená), s orodovaním a ochranou Panny Márie (tmavomodrá centrálna časť loga) Žltá farba označuje rok 2004. Autorom loga je miestny mladý výtvarník, študent umeleckej priemyslovky Vlado Babjak.
Pastoračný projekt v prvých dvoch ohnivkách reťaze sa už začal realizovať. V spolupráci s Inštitútom rodiny boli metodický pripravené manželské páry pre prácu so snúbencami, mladými manželmi a rodinami. Niektoré páry v práci úspešne pokračujú. V "réžii" farského úradu, osobitne farára, zasa prebiehala práca s mladou generáciou farnosti formou spoločných katechéz a "stretkami" v skupinkách, na ktorých sa podieľajú katechéti a pripravení animátori. Raz v mesiaci je spoločná katechéza, trikrát stretnutia v skupinkách, vždy v piatok po mládežníckej svätej omši. Realizáciu pastoračného projektu bude koordinovať farská pastoračná rada, so zriadením ktorej sa ráta v nasledujúcom roku.
Rok 2004 vo farnosti charakterizuje viacero významných udalostí diecézneho charakteru s priamym prepojením na farnosť, ale i udalostí farských. Postupne jednotlivé udalosti zaznamenáme. Najprv arcidiecézne.

Diecézne udalosti
Arcidiecézna synoda: O prípravách na jej zvolanie a vyhlásenie s ústredným mottom - svedectvo, svätosť a služba - je zmienka už v minuloročnom zápise. Farské konzultácie sa v tomto roku preniesli na úroveň konzultácií dekanátnych, na ktorých našu farnosť z laikov reprezentovali: Anna Kožušková, Ing. Jozef Angelovič (Lúčka) a Pavlína Broschová (Lipany), ktorých delegáti dekanátu odporúčali aj za členov synody za dekanát Lipany.
Arcidiecéznu synodu otvoril arcibiskup metropolita Mons. Alojz Tkáč dňa 27. novembra pri sv. omši zo slávnosti sv. apoštola Ondreja, hlavného patróna arcidiecézy. Členmi synody sa stali: 30 kňazov z úradu a 28 volených v dekanátoch, 42 laikov volených v dekanátoch, 6 rehoľníkov a 7 menovaných členov. Delegáti lipianskeho dekanátu boli zaradení do týchto komisií:do komisie pre rodinu Anna Kožušková, pre laikov ThLic. Vladimír Šosták a Ing. Jozef Angelovič, do komisie pre mládež Pavlína Broschová.
Dvestoročnica Košickej arcidiecézy: Oslavy výročia sa začalo slávnostnou ďakovnou sv. omšou v katedrále - Dóm sv. Alžbety v Košiciach v septembri. Spolucelebrantmi arcibiskupa metropolitu Mons. Alojza Tkáča boli vzácni hostia: apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Henryk Józef Nowacki, jágerský arcibiskup metropolita a predseda Maďarskej biskupskej konferencií István Seregély a biskupi Slovenska. 
K výročiu arcidiecézy otec arcibiskup vydal pastiersky list s ústrednou myšlienkou "Pane zostaň s nami!" Uzatvára ho slovami: "Do nasledujúceho i ďalších storočí arcidiecéze želáme: Vivat, crescat, floreat - nech žije, nech vzrastá, nech rozkvitá!"
V mestskej kronike máme príležitosť  predstaviť "košické biskupstvo". Vzniklo rozhodnutím uhorského kráľa Františka I. (23.3.1804), ktoré bulou "In universa Gregis Dominici cura" z 9. augusta toho istého roku potvrdil pápež Pius VII. Za prvého košického biskupa bol vymenovaný Andrej Sabo, ostrihomský kanonik. Sídlom biskupstva sa stali Košice a tvorili ho 3 župy: Abovská, Zemlínska a Šarišská. Súčasná košická arcidiecéza má rozlohu viac ako 10 tisíc km2 a 209 farností. Z celkového počtu vyše milióna obyvateľov sa takmer 700 tisíc hlási k rímskokatolíckemu náboženstvu. V diecéze pôsobí 408 kňazov, z toho je 56 rehoľníkov. V dvestoročnej histórii sa v nej vystriedalo 13 biskupov a jeden - súčasný - arcibiskup metropolita Mons. Alojz Tkáč (od roku 1990).
Životné jubileá: Do rámca osláv výročia arcidiecézy sa radia aj dve životné jubileá: 80 rokov J. Em. Jozefa kardinála Tomka (Slováka žijúceho vo Vatikáne)  a 70 rokov J. E. Alojza Tkáča, diecézneho biskupa metropolitu. Obaja sa narodili v marci a pochádzajú z humenského dekanátu (Udavské, Ohradzany) v našej arcidiecéze. Ďakovnú sv. omšu za účasti významných hostí (prezidenta SR, predsedu NR SR, apoštolského nuncia na Slovensku a slovenských biskupov) celebrovali v sobotu 13. marca v košickej katedrále. 
Nový pomocný biskup: A mesiac marec ešte raz. Týždeň po spomínanej oslave životných jubileí košická katedrála i celá arcidiecéza zažili ďalšiu slávnosť - vysviacku nového pomocného biskupa. Na základe menovania Svätej stolice a po vysviacke sa ním stal Mons. Stanislav Stolárik, Doc., ThDr., PhDr., PhD., generálny vikár, titulárny biskup Barice. Hlavným svätiteľom bol arcibiskup metropolita Mons. Alojz Tkáč, spolusvätiteľmi kardinál Jozef Tomko a arcibiskup Henryk Józef Nowacki, apoštolský nuncius na Slovensku. Biskupskú službu nového pomocného biskupa bude sprevádzať motto "In virtule Spiritus saneti cum Maria".
Mons. Stolárik sa narodil 27.2.1955 v Rožňave, ordinovaný bol v Bratislave 11.6.1978, Ako kňaz stále pôsobí v Košickej arcidiecéze, pred vysviackou za pomocného biskupa ako dekan - farár vo farnosti Prešov - sv. Mikuláša. Je aj vysokoškolským pedagógom Na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku: členom Vedeckej rady TF KU a vedúcim katedry filozofie.
Skôr kým prejdeme k farským udalostiam spomenieme ešte jeden "odkaz" kardinála Tomka Slovákom, ktorý odovzdal pri príležitosti svojho životného jubilea. Svoj príhovor v košickej katedrále zavŕšil týmito slovami: "Ja by som vám len jedno chcel zanechať, okrem toho pocitu povďačnosti... Veď náš národ má tiež voľačo ! Už sa toľko neponižujme, lebo by to bolo ponižovanie a Božských darov, ktoré sme dostali. Naopak, treba ich rozhýbať ! nemusíme príliš plakať a báť sa ... Ľudia, Slováci, aj nádej je cnosť!"

Farské udalosti
Dve významné farské udalosti  (zároveň aj mestská) - sympózium o Pavlovi Straussovi a návštevu švajčiarskych darcov z Birmensdorfu - sme už zaznamenali v kapitole Významné udalosti a návštevy, preto prejdeme k odpustovým slávnostiam.
V lipianskom farskom kostole sa odpustové slávnosti konajú dvakrát: tradičná slávnosť Narodenia Panny Márie (8. september) a titul chrámu sv. Martin, biskup s tours (11. november).
Prvá slávnosť sa začala už v sobotu podvečer v mestskej hale modlitbou Svätého ruženca, pokračovala sv. omšou s celebrantom vdp. ThLic. Danielom Bolešom, prefektom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach (v rokoch 1997 - 1999 kaplánom našej farnost). Odpustový večer mal aj spoločenskú časť: agapé, evanjelizačný koncert Apríl guintel a zábavu. Nedeľňajší program tvorila gréckokatolícka sv. liturgia celebrovaná o. ThLic. Michalom Zorvanom, farárom z Ďačova a slávnostná sv. omša. Jej celebrantom bol ThDr. Bartolomej Urbanec, farár z Košíc, farnosť Kráľovnej pokoja. 
Za celebranta odpustovej slávnosti titulu chrámu (11.11.)miestny farár pozval Mons. Doc., JUDr., ThDr., CSc. Antona Fabiána, kanonika a sudcu, docenta TF Košice, KU Ružomberok, vedúceho katedry pastorálnej teológie. Koncelebrantom bol aj nositeľ mena patróna chrámu vdp. Martin Talnagi, kaplán našej farnosti.
Doživotné (večné) sľuby saleziána:
Tohoročný 10. júl bol slávnostným dňom rehole Saleziáni dona Bosca - SDB - na Slovensku. Rehoľu založil taliansky kňaz sv. Ján Bosco (1816 - 1888), ktorý žil a pôsobil v Turíne. Podľa svojich stanov rehoľa dáva k dispozícii Cirkvi a občianskej spoločnosti svoje schopnosti a sily predovšetkým v týchto oblastiach činnosti : školská i mimoškolská výchova dospievajúcej mládeže, , pastorácia povolaní, pastorácia ľudových vrstiev, misie a práca na poli masovokomunikačných prostriedkov. V súčasnosti  (rok 2000) pôsobí na Slovensku v osemnástich domoch takmer 250 saleziánov (kňazov i laických spolubratov - kvadjútorov). V Košickej arcidiecéze má rehoľa svoje domy v Bardejove, Humennom, Košiciach a Prešove.
Prečo tento úvod o reholi? Preto, lebo v radoch saleziánov pôsobí - študuje aj Lipanec Peter Jacko z rodiny Štefana Jacka a Alžbety, rod.Klenotičovej z Odbojárskej ulice.
Rodina saleziána Petra prežila s ním onen slávnostný 10. júl, keď po náležitej duchovnej farmácii a štúdiách zložil doživotné (večné) sľuby v Bratislave - Dúbravke. Duchovným mottom slávnosti bol citát z evanjelia "... šli a zanechali všetko" (Lk 5,11).
Ďalšie udalosti:
Na viacerých farských udalostiach roka, najmä záujmového a športovozábavného charakteru participovali okrem farského úradu aj záujmové zväzy a organizácie: mládežnícky parlament, klub slovenských turistov, skauti a iné. Spomenieme tieto udalosti:
11. januára: novoročný koncert vo farskom chráme (pedagógovia a žiaci ZUŠ);
20. júla: športový deň v Lúčke - Potokoch - rekreačné zariadenie Rekrea - pre všetkých, ktorí si chceli zmerať sily vo futbale, volejbale a iných športoch so sprievodným programom: doprava, občerstvenie, guláš, prvá pomoc, relax, hudba (Rádio AB);
24. augusta: výstup na 1157 vysoký Minčol s historicky prvou sv. omšou slávenou  na vrchole;
15. september: tradičné podujatie klubu slovenských turistov - bohoslužba slova na predvrchole Minčola pri kríži;	   
december: zrod - vydanie občasníka farského spoločenstva Farský zvon s obsahom: úvodné slovo farára, farský pastoračný projekt, sviatočný život a oznamy.
Doplnenie farskej hospodárskej rady (FHR):
Po konzultácii s biskupským vikárom bol zvýšený počet členov FHR na dvadsať z viacerých dôvodov (okrem iného stačí spomenúť, že lipianske farské spoločenstvo je dostatočne veľké). Pôvodní členovia zostali a k nim farár menoval týchto ďalších členov: Vladimír Babjak, Ing. Pavol Hrivňák, Peter Kandráč, Štefan Kandráč, Štefan Ondrej, Pavol Polomský a Peter Varga. Všetci aktuálni členovia FHR sú touto službou poverení na tri roky, po ich uplynutí budú nové voľby.
Dňa 5. decembra toho roku noví členovia FHR pri sv. omši zložili slávnostný sľub, ktorý aj podpísali: Dekréty o ustanovení za člena rady sú uložené v archíve farského úradu.

Obnova farského kostola
V roku 2004 sú v živote farnosti aktuálne a dôležité aj hospodárske záležitosti. Za všetky spomenieme predovšetkým projekt "Obnova gotického kostola sv. Martina - investičný zámer".
V druhej polovici roka sa FHR a stavebná komisia začali zaoberať obnovou farského chrámu. Prvým krokom bolo vypracovanie investičného zámeru. Vypracovali ho pracovníci Stavoprojektu, s.r.o., Prešov a bol podaný na Ministerstvo kultúry SR v rámci grantovej schémy "Obnov svoj dom".
Pretože máme príležitosť pozrieť sa v kronike na súčasný stav farského chrámu, využijeme tu niektoré údaje z projektu:
- základné údaje o stavbe: úžitková plocha 414,48 m2, zastavaná plocha535,85 m2, obstavaný priestor 2 733,0 m3, kapacita 320 miest, z toho na sedenie 140; 
- jestvujúci stav: povrchy interiéru a mobiliár sú poznamenané vlhkosťou a celkovou klímou interiéru, hlavne počas bohoslužieb, na ktorých sa zúčastňuje množstvo ľudí. Objekt nie je vykurovaný a nemá ani dostatočné prirodzené vetranie. Na strope južnej a severnej kaplnky sa nachádzajú tmavé škvrny (plesne) a povrchové ochranné nátery na hlavnom oltári sa vydúvajú. Nedostatky sa prejavujú aj na fasádach;
- celková koncepcia riešenia: sanácia poškodených vnútorných povrchov interiéru, zateplenie stropných klenieb z povalovej strany a výmena jestvujúcich okien za nové so štandardnými parametrami, vykurovanie (temperovanie) objektu na 8 - 10 °C podlahovým kúrením, nútené odvetranie vzduchotechnikou s minimálnou potrebou výmeny vzduchu počas bohoslužieb, výmena vonkajšieho vlhkého sokla s celkovou sanáciou fasád;
- prepočet nákladov:
  - projektové práce									200 000 Sk
  - stavebné objekty: - vlastný objekt				       	 2 704 800 Sk	 
		          	- predbežné náklady na vzduchotechniku		 314 000 Sk
		         	 - predbežné náklady na vykurovanie			370 000 Sk
		         	 - archeologický prieskum					250 000 Sk	
		         	 - automatizácia zvonov					100 000 Sk
Mesto Lipany na obnove farského chrámu participuje čiastkou 500 000 Sk.
Pre úplnosť zápisu o cirkevnom živote v Lipanoch žiada sa ešte dodať, že v meste žijú aj gréckokatolícki veriaci (podľa Schematizmu Košickej diecézy v roku 1995 je ich 251). Duchovnú službu tomuto spoločenstvu, vrátane slávenia sv. liturgie v Kaplnke Premenenia Pána  na cintoríne vysluhuje farár z farnosti Ďačov o. ThLic. Michal Zorvan. Sväté liturgie sa konajú trikrát v týždni, spravidla v utorok, štvrtok a v nedeľu.

IX. Telovýchova a šport____________________________________
Deň detí a športu
Zápis o telovýchovnom a športovom dianí v meste začneme najmasovejším podujatím. - Dňom detí a športu (1. júna), ktoré toho roku má osobitný nádych, keď veľká časť športových disciplín sa odohrávala na námestí, kde malo "premiéru" nové pódium. Vyskúšali ho najmä miestne školy a záujmové telesá v programovom bloku Dovoľte nám vystúpiť. Blok, ktorý trval od 15. do 19. hodiny, začali materské školy a uzavrel koncert hudobnej skupiny Ružový panter a jej hostí. Na iných miestach v meste prebiehali telovýchovné a športové podujatia - turnaje v kolektívnych športoch, atletický míting a stolný tenis aj za účasti súťažiacich z poľských prihraničných miest Piwniczna a Muzsyna. Spestrením programu bola ukážka pripravenosti lipianskeho dobrovoľného hasičského zboru, aj zhodnotenie výsledkov zberu papiera, žrebovanie o bicykel a ďalšie vecné ceny, no tiež ocenenie úspechov, ktoré reprezentovali mesto. Lipianski turisti pozvali priaznivcov prírody a zdravého pohybu na Lipiansku Špacírku. Sprievodnou akciou podujatia bolo otvorenie Fitness - centra pri futbalovom štadióne. Deň detí a športu bol vydarenou kultúrno-športovou a zábavnou udalosťou. 

Olympiáda malých školákov
Popri iných športových podujatiach (takmer každý rok sa opakujúcich) sme zaznamenali jednu , ktorá zapisuje 1. ročník svojej existencie - Športová olympiáda malých školákov (pre 1. stupeň základných škôl). Zapojili sa do nej všetky tri lipianske školy.
Projekt "malej olympiády" vznikol na ZŠ Hviezdoslavova a grantom ho podporila KN Modrá Torysa. Sponzorsky prispeli: KN Modrá Torysa, Prvá stavebná sporiteľňa, firma Madis a Milk Agro.
Žiaci súťažili v štyroch disciplínach: štafeta, pod kriketovou loptičkou, skok do diaľky a cez prekážky. Prvenstvo z 1. ročníka olympiády si v oboch kategóriách (1. - 2., 3. - 4. ročník) odniesli žiaci ZŠ Hviezdoslavova, no v mestskej hale v tento deň - 29. apríla - nebolo porazených. Všetci účastníci prispeli k rozšíreniu myšlienky "Vyššie, rýchlejšie, silnejšie", a to v športovom duchu férovej hry.
Futbal: Ročník   2003/2004
Teraz prejdeme k futbalu, a to z viacerých hľadísk. Najprv zaznamenáme oficiálne výsledky sezóny 2003/2004 v jednotlivých častiach súťaže:
III. liga				10. Lipany		30  13  2  15    54  :  62  41
II. liga starší dorast Východ	 6. Lipany		30  14  2  14    47  :  68  44
II. liga mladší dorast Východ	16. Lipany		30    1  4  25    23  :108    7
I. liga starší žiaci Východ		11. Lipany		26  10  4  12    41  :  45  34
I. liga mladší žiaci Východ		  7. Lipany		26    9  8    9    52  :  48  35
II. liga starší žiaci			  9. Lipany		22    8  4  10    60  :  44  28
II. liga mladší žiaci			  7. Lipany		22    9  2  11    51  :  63  29
Nedohratý zápas                                                                                                                  
Jeden z futbalových zápasov III. ligy ročníka 2004/2005, derby zápas medzi domácimi Lipanami a hosťujúcou Starou Ľubovňou sa nedohral. Došlo v ňom k neprístojnosti, inzultácii hlavného rozhodcu hráčom Starej Ľubovne, ktorý po dvoch žltých kartách dostal červenú kartu. Za stavu 2:0 v prospech Lipian rozhodca stretnutie predčasne ukončil. Incident mal disciplinárnu dohru: previnilec mal zastavenú činnosť na 24 mesiacov nepodmienečne, Starej Ľubovni bola zastavená činnosť na 2 stretnutia nepodmienečne, na konci súťaže jej bude odrátaných 6 bodov a výsledok nedohraného stretnutia kontumovaný 3:0 v prospech Lipian. Stará Ľubovňa tiež zaplatí pokutu 25 000 Sk + 500 Sk za prerokovanie prípadu v disciplinárnej komisii. 

Zmena trénera
Lipiansky futbal zažil toho roku personálnu zmenu. Dlhoročný tréner "áčka" prijal ponuku zo susedného Poľska , konkrétne štvrtoligového celku skupiny sever  Krakovského vojvodstva Poprad Muzsyna. Ján Varecha, lebo o ňom je táto zmienka, k tomu povedal: "Vo futbale v Lipanoch som už vyše dvadsať rokov, a preto som chcel skúsiť niečo nové. Ide o novú skúsenosť s novým kolektívom. Osobne som plný očakávania, ako sa mi bude dariť". Predbežne sa dohodol na polročnom pôsobení. S novým mužstvom začal zimnú prípravu. Úspešného trénera vystriedal dlhoročný lipiansky hráč a rodák, najstarší z trojice bratov Jackovcov Emil (bratia Štefan a Ľubomír hrajú za rakúske futbalové kluby).
Kronikár k tomu dodáva, že mestečko Muszyna a jeho futbalisti sú Lipanom a lipianskemu futbalu blízke už z minulosti a v súčasnosti "muszynski" sú hosťami futbalových turnajov. 

Lipianci v iných kluboch: Stanislav Varga
Odchovanci lipianskeho futbalu sa objavujú aj v zahraničí. Už dlhšie, skoro každý rok, v našich zápisoch spomíname Stanislava Vargu. Aby sme si pripomenuli jeho futbalovú kariéru, použijeme vizitku:
Narodený: 8.10.1972
Manželka: Majka, dcéra: Diana (7,5 mesiaca)
Klub: Celtic Glasgow
Číslo dresu: 23
Klubová kariéra: Lipany (1982/1985), (1994/1998), Bardejov (1992/1994), Slovan (1998/2000), Sunderland (2000/2003), hosťovanie v Celtic Glasgow (2003....)
Počet štartov v reprezentácii: 40
Premiéra: 5.2.1997 s Kostarikou.
V roku 2004 sa Stanislav Varga opäť zaradil medzi najlepších futbalistov, keď v ankete Slovenského futbalového zväzu a denníka Pravda o najlepšieho futbalistu roka 2004 obsadil 4. miesto. V nasledujúcom období slovenská tlač Vargu často spomínala. Vyberáme niekoľko titulov z denníka Sme: Varga pri rekordnom zápase Celticu (5.1.), Mať tak pohodu z Celticu (20.2.), Varga napodobnil Moravčíka (24.2.), Vargovo hlavičkové galapredstavenie (23.2.), Varga oporou pri vyradení Barcelony (27.3.), S. Varga - druhý Slovák so škótskym titulom: ..."Rodák z Lipian, odchovanec Prešova a naposledy hráč Slovana Bratislava, je 31. slovenským futbalistom, ktorý získal titul v tíme niektorej zahraničnej ligy... Varga sa po Ľubomírovi Moravčíkovi zapíše tiež do klubovej kroniky s veľmi úspešnou sezónou. Dal v nej šesť gólov, mužstvo sa prebojovalo do štvrťfinále Pohára UEFA a levím podielom sa postaral o senzačné vyradenie FC Barcelona..."
Spomínané výstrižky z denníka Sme  sú dokumentačnými prílohami. 

Pavol Šuhaj
O deväť rokov mladší Lipanec Pavol Šuhaj tiež "skúšal" futbal v zahraničí, keď v roku 2003 pôsobil v klube Patraikos Patras (Grécko). Z jeho vizitky:
Útočník, pravák
Narodený: 16.4.1981 v Prešove
Predchádzajúce kluby  Lipany, Bardejov (dorast aj II. liga A mužstva), Rimavská Sobota
Reprezentácia: SR "17", "19", "21"
Súčasnosť  AS Trenčín (I. liga od 1.1.2004)
Profil Pavla Šuhaja dopĺňajú fotokópie výstrižkov z tlače, ktoré sú dokumentačnými prílohami.

Stanislav Angelovič
Najmladším futbalistom z Lipian, ktorý zbiera futbalové skúsenosti mimo Lipian,  je Stanislav Angelovič, v súčasnosti hosťujúci hráč FK KOBA Senec. Účinkoval v týchto športových kluboch: Odeva Lipany, Tatran Prešov, AŠK Inter Slovnaft Bratislava, Martin, Topolčany. Reprezentačné štarty 64, reprezentačné góly 14, osobný úspech: štvrťfinále ME 16-ročných v ČR.
Dokumentačnou prílohou je Angelovičova vizitka.

Michal Mertiňák - tenista
Pôvod v Lipanoch má slovenský vrcholový tenista Michal Mertiňák. Jeho otec Miroslav Mertiňák od roku 1953 vyrastal v Lipanoch. Starý otec František Mertiňák pochádzal zo Starej Ľubovne a stará mama Mária, rod. Andrašková, je rodáčka z Lipian a tu žije doteraz. V roku 1975 sa Miroslav Mertiňák oženil a odišiel za manželkou do Považskej Bystrice. Má dvoch synov: Richarda a Michala. 
Michal už od útleho detstva inklinoval k športu, s tenisom začal už ako šesťročný v TK Sparta P. Bystrica. Postupne sa prepracoval medzi najlepších a v roku 2002 ho povolal tréner Mečíř do daviscupového družstva Slovenska proti Luxembursku. Tam sa pričinil o rozhodujúci bod k víťazstvu Slovenska nad súperom 3:2. Ďalšie víťazné stretnutie odohral v Bratislave proti USA. Medzi týmito stretnutiami za zmienku stojí graudslamový turnaj Wimbledon, na ktorom sa mu podarilo dostať z kvalifikácie cez tri víťazné stretnutia do hlavnej súťaže. Tieto výsledky sú jedny z najviac cenených v kariére.
V začiatkoch tenisovej kariéry, v čase návštev svojej starej mamy v Lipanoch, chodil trénovať s otcom na pôvodné tenisové kurty v areáli futbalového ihriska a na tenisový kurt p. Vaľka na Budzine pri Ďačove.
Kiež by sme Michala Mertiňáka mohli v kronike spomínať aj pri ďalších úspechoch slovenského vrcholového tenisu i pri jeho osobných úspechoch.

X. Obyvateľstvo__________________________________________
Štatistika
Túto kapitolu kronikárskeho zápisu obvykle začíname štatistikou zo zdrojov oddelenia evidencie obyvateľstva mestského úradu:
- narodení:							81
- úmrtia:							41
- prihlásení do evidencie					56
- odhlásení z evidencie				           125
- prírastok - úbytok obyvateľstva			          - 29
- počet obyvateľov na konci roka		                    6 278
Vývoj počtu obyvateľov dopĺňa grafické spracovanie na dokumentačnej prílohe.
- Narodení podľa mesiacov: najviac (12 v júli), potom 11 v októbri, 10 v januári v ostatných mesiacoch od 2 (marec) do 8 (máj, september).

Demografia
Zaujímavým doplnením uvedených štatistických údajov sú materiály z dennej tlače (denník Sme z 1.12.2004 Slovensko je krajinou demografických rozdielov, podľa ktorého región Lipian, Sabinova či Prešova nepatria medzi demograficky osobitné a denník Sme z 31.5.2005 Opäť sa narodilo viac detí, dlho to vraj nepotrv). Trochu sa pristavíme pri druhom príspevku (z celoslovenského hľadiska).
Pre rok 2003 platilo: po 23 rokoch sa zastavil pokles pôrodnosti (narodilo sa 51 713 detí, v roku 2004 53 747 detí), no nejde o trvalý trend, udrží sa ešte niekoľko rokov, ale nie dlhšie ako do roku 2010. Prognóza vývoja počtu obyvateľov do roku 2050 ráta s tým, že počet detí na jednu ženu bude rásť aj ďalej a v roku 2050 dosiahne priemer 1,6 až 1,8 dieťaťa na jednu ženu. Dnes je to 1,3. Slovensko sa nevyhne starnutiu obyvateľstva, počet novonarodených detí bude stále klesať a to až na 40 tisíc v roku 2050. Reálnym sa zdá pokles počtu obyvateľov Slovenska až na hranicu 4 milióny osôb do roku 2100. 
Aj v Prešovskom kraji po poklese koncom 90. rokov pôrodnosť mierne rastie. V roku 2003 bolo 9 219 pôrodov, v tomto roku 9 395.
Výstrižky z denníka Sme sú dokumentačnými prílohami.

Frekvencia mien
U narodených si teraz všimneme frekvenciu mien. Na Slovensku bol stav nasledovný (vyplýva to z registra obyvateľov):
Samuel a Viktória sú najpopulárnejšie mená v tomto roku. Hneď za nimi nasledujú mená Martin a Jakub, Natália a Kristína. Populárnymi menami sú aj Tomáš, Adam, Patrik, Ema, Laura a Simona, "stálicou" za posledné roky je meno Martin. Čo znamenajú jednotlivé mená: Samuel je hebrejského pôvodu a znamená meno Božie. Viktória znamená víťazstvo a predurčuje k výhram; Martin má meno odvodené od boha vojny Marsa; Natália je odvodené od latinského natalis, čo znamená rodný deň, narodeniny - kedysi ho dostávali dievčatá narodené na Štedrý deň; Jakub je starozákonné meno a súvisí s názvom päta (Jakób sa narodil ako druhý z dvojčiat, pričom držal svojho brata Ezaura za pätu); Kristína je ženská forma mena Kristián a znamená kresťan.
Aj v Lipanoch dostávajú novorodenci niektoré z týchto populárnych mien. V tomto roku sa u chlapcov frekventovalo celkom 31 mien, z nich Martin štyrikrát, Kristián a Lukáš 2x, Matúš a Oliver 3x, meno Jakub 1x, Samuel 1x,ale objavili sa aj mená na Lipany osobité: Sebastián, Dragan, Denis, Ronald, Timotej. V dievčat Kristína 4x, Daniela a Viktória 2x, Nikola a Simona 3x, Natália 1x, ale aj mená Klaudia, Tamara, Lea, Denisa, Estera, Radmila. 

Priezviská
Register obyvateľov SR zverejnil aj najpoužívanejšie priezviská. Na Slovensku je ich viac ako 186 tisíc, z toho asi 40 tisíc sa v zozname vyskytuje len raz. Prvenstvo má priezvisko Horváthová, druhá v poradí je jeho mužská forma, šieste a siedme v poradí priezviská Vargová, Varga. Kronikára, pochopiteľne zaujímal výskyt týchto priezvisk v Lipanoch, a tak počítač vybral z evidencie obyvateľstva tieto údaje: priezvisko Vargová a Varga sa objavilo zhodne 27x. Akousi obmenou tohto priezviska v Lipanoch je lipianske priezvisko Vargai (4x) a Vargaiová (6x).

Úmrtia
Zo štatistiky vyplynulo, že v tomto roku zomrelo 41 občanov. Najstaršou zo zomrelých bola Cecília Čarná (*7.7.1906, �13.6.2004), najmladším Milan Miko (*17.7.1979, �27.7.2004). Podľa mesiacov sa úmrtia vyskytovali takto: najviac v septembri a novembri (po 56), potom v marci, júni a júli (po 4), vo februári, máji a decembri (po 3), v ostatných mesiacoch po jednom.
V druhej polovici roka zomrela nestorka lipianskych učiteliek, stredoškolská profesorka i učiteľka základnej školy, uznávaná Bibiána Bardošová, manželka obvodného lekára, riaditeľa polikliniky, poslanca a telovýchovného funkcionára MUDr. Juraja Bárdoša. Sama sa angažovala najmä v mestskej kultúre (divadelné predstavenia). Vychovala troch synov: dvaja sú jadroví fyzici a jeden lekárnik. Za prípravu do života je jej vďačné množstvo absolventov tunajšieho gymnázia.

Názory občanov na November 1989
Na tohoročný 17. november pripadá 15. výročie spoločenskej zmeny v roku 1989 - nežnej revolúcie. V tejto súvislosti sa veľa hovorilo o porovnaní dvoch sociálno-ekonomických zriadení a životnej úrovne obyvateľstva. Na základe výskumu jednej agentúry (MVK) a ústavu (Ústav verejnej mienky pri Slovenskom štatistickom úrade) výsledky v percentách boli nasledovné: 
- terajšie zriadeniu má oproti zriadeniu spred Novembra: 65,1 % viac nedostatkov, 19,2 % viac predností, 11,6 % narovnako;
- súčasné materiálne a životné podmienky v porovnaní so stavom pred Novembrom: 65,8 % horšie, 21,5 % lepšie , 11,1 % rovnaké;
- splnili alebo nesplnili sa očakávania od vývoja našej spoločnosti po 17. novembri: 39 % väčšinou sa nesplnili, 31 % niektoré sa splnili, niektoré nie, 20 % nemal som očakávania, 6 % neviem, 4 % väčšinou sa splnili;
- životná úroveň domácností v súčasností v porovnaní s domácnosťou pred Novembrom: 27 % oveľa horšia, 22 % trocha horšia, 20 % trochu lepšie, 17 % je rovnaká, po 7 % oveľa lepšia a neviem.
Priemerná hrubá mesačná mzda rástla takto: 1995 : 1 192 Kčs; 1989 : 3 194 Kčs; 2004 /odhad: 15 730 Sk.

Osobnosť: Prof. Ing. Daniel  Vojtko, CSc.
V zámere kapitoly priblížime jedného nášho rodáka. je ním Prof. Ing. Daniel Vojtko, CSc.
Narodil sa v Lipanoch 11.9.1923 v rodine s desiatimi deťmi. Po absolvovaní meštianskej školy pracoval spolu s otcom a bratmi ako pomocný robotník. V roku 1948 ukončil strednú školu a v roku 1960 aj Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (VŠE, dnes Ekonomická univerzita).
Od roku 1941 pracoval v Slovenskom štatistickom úrade až do roku 1945, kedy nastúpil na vojenskú základnú službu. V roku 1948 pracoval na Okresnom národnom výbore v Martine vo funkcii vedúceho okresnej štatistickej služby a neskôr ako vedúci Krajskej služby Štatistického úradu v Žiline. Od roku 1956 bol podpredsedom Slovenského štatistického úradu, po jeho zániku pracoval na Štátnom úrade pre rajónové plánovanie a v Slovenskej akadémii vied. Od roku 1968 až do roku 1974 pôsobil na Katedre štatistiky VŠE, od roku 1972 bol dekanom Fakulty riadenia a neskôr prorektorom VŠE, z ktorej funkcie odišiel do dôchodku.
Od roku 1941 kedy nastúpil do zamestnania, celý svoj aktívny život zasvätil oblasti demografie a štatistiky, v ktorej sa odbornými publikáciami snažil pozdvihnúť úroveň týchto odborov. Za vedeckú, výskumnú a publikačnú činnosť získal celý rad ocenení. Činorodou pedagogickou prácou vychoval veľa odborníkov v oblasti demografie a ekonomickej štatistiky.
Popri svojej vedeckej a pedagogickej práce nikdy nezabúdal na svoju rodinu, ktorej korene siahajú do Lipian (aj preto ho v kronike predstavujeme - pozn. kronikára). Vždy bol pozorným manželom, láskavým otcom, chápavým svokrom a milujúcim starým otcom. 
V posledných 10 - 15 rokoch z celej rozvetvenej rodiny Vojtkovcov v Lipanoch, na Sabinovskej ulici, žila jeho sestra Božena, vydatá Cvancigerová a brat Alexander.

XI. Počasie a jeho osobitosti_________________________________
Záplavy
V kapitole o osobitostiach počasia pristavíme sa pri dvoch fenoménoch posledných rokov a pri dvoch astronomických raritách. Aj tohoročným fenoménom na viacerých mestách nášho blízkeho i vzdialenejšieho okolia boli nadmerné zrážky, ba až prietrž mračien, ktoré následne spôsobili miestne záplavy. Okrem povodia Hornádu, menšej rieky Sekčov okamžité záplavy po zrážkach sa vyskytli na miestnych potokoch v obciach Kapušany pri Prešove, Lipníky, Svinica a iných. Riečka Sekčov v dolnom toku zaplavila napríklad nákupné centrum Tesco, závod Solivar, zaplavený bol privádzač na diaľnicu z Prešova do Košíc. 
Záplavy na konci mesiaca júla si vyžiadali vyhlásenie stavu ohrozenia v 32 obciach okresu Prešov, v Košickom kraji v 42 obciach, u toho až 21 v okrese Spišská Nová ves.
Výstrižky z denníka Sme z 30. a31. júla ako dokumentačné prílohy zápisu podrobnejšie opisujú situáciu na viacerých miestach.

Rekordné teploty
Fenoménom čísla dva boli rekordné teploty koncom mesiaca októbra. Päťdesiatročné rekordy padali v Poprade, Piešťanoch, na Lomníckom štíte (vo výške 2 632 metrov n.m. + 3°C koncom októbra). Vtedajšie teploty prevýšili normál o desať stupňov. Teplá boli aj prvé novembrové dni.

Astronomické rarity: Kométa
Prvým "astronomickým hitom" z mesiaca mája bola skutočnosť, keď májovú nočnú oblohu oživila nie častá astronomická udalosť - možnosť pár týždňov obdivovať desiatky miliónov dlhý žiarivý chvost kométa C/2001 Q 4. Kométu pred tromi rokmi objavil vyhľadávací program NEAT.

Planéta Venuša
Aj planéta Venuša sa toho roku stala astronomickým hitom. Stala sa ním 8. júna, keď v ten deň ráno prešla pred Slnkom. Ľudia v Európe, Ázii a Afrike mali možnosť pozorovať na slnečnom kotúči malú čiernu škvrnu, ktorá "putovala po jeho povrchu" - a to asi päť a pol hodiny. Naposledy sa tak stalo v roku 1882, takže je viac ako pravdepodobné, že dnes už niet na Zemi živého človeka, ktorý by si to pamätal.
Optický jav, ku ktorému dochádza pri výstupe Venuše zo Slnka, je jednou z nevyriešených záhad astronómie.
Najbližší prechod Venuše diskom Slnka sa bude dať pozorovať 6.6.2012. Tým sa šanca uvidieť tranzit planéty v tomto storočí skončí.
Detaily obidvoch astronomických úkazov približujú výstrižky z denníka Sme: K obežnej dráhe Zeme sa blíži kométa (6.5.) a Venuša prejde po 122 rokoch pred Slnkom (8.6.).

XII. Mimoriadne udalosti___________________________________
Žiaľ v roku 2004 zaznamenáme v kronike aj mimoriadne udalosti (domáce, slovenské i svetové), dokonca s tragickými následkami. Najprv dve domáce.

Mŕtvy novorodenec
Dňa 11. marca v odpadovom kontajneri pri zdravotnom zariadení Medicum bol nájdený mŕtvy novorodenec (dievčatko), riadne donosený a pravdepodobne krátko po pôrode (pravdepodobne 6 hodín) v igelitovej taške uložený do kontajnera. Dieťa našiel jeden z lipianskych Rómov, ktorý sa v kontajneri prehrabával, nález oznámil okoloidúcej žene, ktorá privolala políciu. Vyšetrovateľ Okresného úradu justičnej a kriminálnej polície v Prešove začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin vraždy novonarodeného dieťaťa matkou. Z iniciatívy mesta a farského úradu nájdené mŕtve dieťa bolo pochované na novom cintoríne za hojnej účasti veriacich.

Mŕtvy Róm
Dňa 22. marca na brehu rieky Torysy bol nájdený mŕtvy Róm (Daniel K.)

Veterná smršť v Tatrách
Koncom roka, v mesiaci decembri, sa udiali dve prírodné katastrofy, jedna Slovenská a jedna svetová.
Slovenskou prírodnou katastrofou bola veterná smršť vo Vysokých Tatrách a niektorých ďalších častiach Slovenska (Horná Orava, Liptov, Nízke Tatry), a to dňa 19. novembra.
Prvé odhady o škodách hovorili o poškodených 2,5 milióna kubíkov ihličnatého dreva, teda 90 % z ročnej ťažby Slovenska v tomto sortimente. Víchor zničil 2,5 km široký a 50 km dlhý pás lesa (Podbanské až Tatranská Kotlina), čo je 12 tisíc hektárov. Materiálne škody boli tiež vysoké, napríklad na Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci 15 až 20 miliónov, na liečebnom ústave - Sanatóriu Dr. Guhra v Tatranskej Polianke takmer 50 miliónov, na tatranských železniciach viac ako 120 miliónov. V rámci celej Oravy ide o 200 tisíc kubíkov, na Liptove 30 tisíc kubíkov v okrese Liptovský Mikuláš a 60 tisíc v okolí Ružomberka.
Sila vetra vo veternej smršti bola obrovská, a to na celom Slovensku v rôznych časoch: od 54 km/h o 16:10 vo Švedlári (okres Gelnica), až do 162 km/h o 17:28 (Stará Lesná), 166 km/h o 15:27 (Lomnický štít), 173 km/h o 16:59 (Chopok) a 194 km/h o 18:59 (Skalnaté Pleso) v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier. Na krajnom západe Slovenska (Malacky - Kuchyňa) to bolo 90 km/h o 13:21 a krajnom východe (Kamenica nad Cirochou - okres Humenné) 76 km/h o 16:27.
Nie je nezaujímavé vedieť aj to ako vlastne víchrica vznikla. 
V dôsledku veľkého teplotného rozdielu medzi studeným arktickým vzduchom severne od studeného frontu a teplým vzduchom na juhu sa tlaková níž pri postupe na východ výrazne prehlbovala. Zároveň narastal tlak nad západnou Európu. Čím je rozdiel tlaku vzduchu väčší, tým silnejší vietor v tejto oblasti vanie. Za studeným frontom, ktorý rýchlo postupoval boli najsilnejšie nárazy vetra. Najvyššie namerané rýchlosti vetra v Tatrách v posledných desaťročiach boli v roku 1965:
Stanica          priemerná hodnota -najvyšší náraz vetra
				                                                                                                                             hodinová rýchlosť (km/h)	(km/h)
Poprad					  82				162
Skalnaté Pleso				127				283
Lomnický štít				127				200
Hoci najvyššia stanica je na Lomnickom štíte, najrýchlejší, tzv. padavý vietor zaznamenali meteorológovia na Skalnatom Plese 29. 11. 1965.
Obrovským šťastím bolo, že pri takomto rozsahu katastrofy zomrel len jeden človek. Ďalších sa podarilo zachrániť. Dramatické chvíle prežili pacienti a personál tatranských liečebných ústavov, napr. vo Vyšných Hágoch sa záchranári presekávali dva dni. 
Okamžite po katastrofe sa zdvihla obrovská vlna záujmu o pomoc Vysokým Tatrám, ale aj rôznych dohadov o ďalší osud Tatier zo strany vlády SR, správcov lesov, lesoochranárov a iných organizácií.
Katastrofu vo Vysokých Tatrách, označovanú za "storočnú katastrofu" približujú v detailoch výstrižky z denníka Sme z dní 22., 23. a 27.11. ako dokumentačné prílohy.

Zemetrasenie a tsunami v Ázii
Veľkou svetovou katastrofou bolo najväčšie zemetrasenie za posledných 40 rokov, ktoré postihlo pobrežie južnej Ázie a vyvolalo obrovské morské vlny tsunami (niekde uvádzané tiež ako cunami) v turistických centrách a obete na životoch, ktoré sa počítali na tisíce. Slovenské média priniesli otrasné správy o katastrofe 27. decembra a v dňoch nasledujúcich, keď sa na rozsiahlom území zisťovali preveľké škody a pribúdali ďalšie tisíce obetí na životoch (domorodí obyvatelia a turisti)  a nezvestní. Ani čísla, ktoré tu teraz uvedieme, nie sú konečné:
	Krajina              		       Obete			Zranení
1. Indonézia			   	       228 429 *		100 000
2. Sní Lanka				         30 957			  15 256
3. India				         16 413 *			    5 640
4. Thajsko				           5 384**		    8 457
5. Východná Afrika			              137			       -
6. Malajzija					    68			      299	
7. Maledivy					    82			        26
8. Mjanmarsko				    61			        45
9. Bangladéš					      2                                   -
    Spolu				      281 705			146 607		
   * (vrátane 132 197 nezvestných)
   ** (vrátane 5 699 nezvestných)
Ako vlastne táto katastrofa vznikla, keď zemetrasenie dosiahlo silu 8,9 magnitúda a výška vlny 10 metrov. Tsunami vznikajú pri podmorských zemetraseniach. Ničia pobrežia, pri ktorých sú plytké pobrežné vody.
1. Podmorské otrasy náhle spôsobia presun obrovského množstva vody
2. Veľké vlny sa v plytkej vode rútia rýchlosťou až 800 km/h
3. Keď dosahujú pobrežie spomalia a narastú do výšky
4. Vlna sa prevalí na pobrežie a spôsobí obrovské škody.
Najničivejšími zemetraseniami za posledných 50 rokov (my vyberáme päť s najväčšími ľudskými obeťami a usporiadame ich podľa počtu obetí): 1976 - severovýchodná Čína - 242 000 ľudí, 1970 - Peru - 70 000 mŕtvych, 1990 - Irán - 50 000 mŕtvych, 2003 - juhovýchod Iránu - 26 200 obetí, 1976 Guatemala - 23 000 mŕtvych. V dejinách ľudstva aj tsunami pripravili o život tisíce ľudí (opäť vyberieme päť):
1. Okolo 1 450 pred Kristom - výbuch sopky na ostrove Lantorini a ním vyvolané tsunami pravdepodobne zničili vyspelú minójsku civilizáciu na Kréte a môžu stáť v pozadí mýtov o Atlantíde a siedmich ranách egyptských.
2. 1775 - zemetrasenie a následné tsunami zničili portugalské hlavné mesto Lisabon a zabili asi 90 tisíc ľudí.
3.1883 - výbuch sopky Kvakatau a tsunami zabili na ostrovoch Jáva a Sumatra 36 tisíc ľudí.
4. 1896 - tsunami zmietli  účastníkov náboženskej slávnosti na japonskom ostrove Houšú, počet obetí odhadli na 26 tisíc,
5. 365 tsunami zasiahli východnú časť Stredomoria a zabili tisíce ľudí.
Americkí vedci uviedli, že toto zemetrasenie na pobreží Ázie otriaslo povrchom všade na svete a Zem sa chvela ešte týždne po katastrofe. Trvalo rekordných desať minút, keď bežné zemetrasenie trvá asi 30 sekúnd. Žiadne miesto na svete nezostalo nedotknuté. Zem sa chvela ako zvon asi 17 minút.

Zemetrasenie na Slovensku
A treba ešte dodať, že 30. novembra, čo bolo takmer mesiac skôr, zemetrasenie postihlo aj časti severovýchodného Slovenska so silou magnitúda 4,5. Epicentrum zemetrasenia bolo v blízkosti poľských hraníc pri Zakopanom a Novom Targu. Preto otrasy pocítili obyvatelia Oravy, Popradu, v blízkosti Nízkych Tatier, obyvatelia Liptova, ale aj Košíc okolo 18. hodiny.
Vlády na celom svete a svetové i humanitárne organizácie okamžite ponúkali pomoc postihnutým krajinám vo finančných prostriedkoch, rôznych druhov materiálu a vysielaním záchranných tímov. 
Podrobnosti o tejto svetovej katastrofe sprostredkúvajú novinové výstrižky denníka Sme z dní 27., 28., 31.12. a 26.1. či 20.5.2005. Zemetrasenie Slovenska - presnejšie jeho severnej časti územia denník Sme venuje pozornosť 1.12.2004.. Všetky výstrižky sú dokumentačnými prílohami.

Na záver
Tohoročné kronikárske zápisy uzavrieme dvoma pohľadmi primátora mesta Ing. Eduarda Vokála:
1. prvé dva roky volebného obdobia,
2. ďalšie dva roky.
Primátor si veľmi váži duch spolupráce, spolupatričnosti a úprimnú snahu spoločne hľadať riešenia, čo dominuje v samospráve.
Čo sa  teda samospráve podarilo:
a) vypracovať a schváliť plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý kladie dôraz na aktivity, čo zvýšia zamestnanosť, zlepšia podmienky pre vzdelanie, zdravie, kultúru, šport v prospech obyvateľstva;
b) otvorenie mestskej športovej haly a jej okolia s polyfunkčnou plochou, čím sa vytvorili podmienky na podujatia, ktoré sa v Lipanoch doteraz nemohli uskutočňovať (napr. sobotňajšia slávnosť pred odpustom, či "priateľstvo bez hraníc" so švajčiarskymi priateľmi);
c) nové pódium v centre mesta, ktoré "vytiahlo" kultúru z uzavretých priestorov;
d) kúpa časti bývalého ZVL - v priestoroch sa vyrába;
e) projektová dokumentácia budúceho priemyselného parku;
f)  prieskum naftového vrtu pre prípadne využitie geotermálnej energie;
g) preložka hlavnej cesty 1/68;
h) zmeny vo financovaní niektorých kompetencií na úseku školstva, v sociálnej oblasti;
i) spolunažívanie s rómskou komunitou
a ďalšie...
Body e (až i) dávajú rámcovú odpoveď na otázku -
čo nás čaká v ďalších dvoch rokoch volebného obdobia.
Primátor uzatvára osobným vyznaním:
Práca v samospráve, práca primátora, poslanca je veľmi zodpovedná, ťažká, ale zároveň aj veľmi ťažká. Výsledky práce sa mnohokrát prejavujú až po rokoch".   
Kronikársky zápis za rok 2004 schválila mestská rada na 30. zasadnutí dňa 12. januára 2006.


							Ing. Eduard Vokál
							   primátor mesta
  
  
	 
  
	 


