Rok 2005
Úvod

Hlavné udalosti__________________________________________
Aké udalosti charakterizujú tento rok? Sú viaceré a odrážajú spoločenský život v meste i ekonomické dianie.
V Lipanoch:
- v hospodárskej sfére:
• 30 rokov od prestavby centra mesta,
• plnenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a jeho aktualizácia,
• výstavba nových nájomných bytov,
• využitie vrtu L1 na geotermálne účely,
• priemyselný park,
• príprava náročnej stavebnej akcie - preložky cesty 1/68;
- v spoločenskej, školskej, kultúrnej, cirkevnej a športovej sfére:
• zlúčenie dvoch základných škôl na Komenského ulici do ZŠ Komenského 113,
• Lipany v masmédiách: Slovenská televízia, Rádio Regína, Rádio Lumen,
• výtvarný pléner "Art conetto - Umenie spája",
• obnova farského kostola,
• Futbalový klub Odeva v II. lige;
- na Slovensku:
• summit prezidentov Buscha (USA) a Putina IRusko/ v Bratislave,
• správa prezidenta SR o stave štátu v Národnej rade SR,
• regionálne voľby; 
- vo svete:
• úmrtie pápeža Jána Pavla II. (Poliak Karol Wojtyla) a voľba nového pápeža Benedikta XVI. (Joseph Ratzinger, kardinál, pôvodom Nemec),
• hurikán Katrina, najväčšia prírodná katastrofa v dejinách USA.
O spomínaných udalostiach bude zmienka v jednotlivých kapitolách tohoročného kronikárskeho zápisu.

I. Samospráva mesta______________________________________
Mestská samospráva Lipian, najmä  mestské zastupiteľstvo (ďalej MsZ) mala obsažný program svojej činnosti.

Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo aj naďalej má 12 poslancov. V priebehu roka v jeho zložení došlo k jednej zmene: mandátu sa vzdala poslankyňa  Eva Elsnerová, preto na jej miesto postúpil náhradník Ing. Vladimír Jánošík (512 hlasov) a na XXXII. zasadaní MsZ zložil predpísaný sľub a bol zvolený do funkcie predsedu kultúrnej komisie MsZ. Okrem toho pracoval aj v informačnej komisii.
Všeobecné záväzné nariadenia
Poslanci MsZ sa zišli na deviatich riadnych, dvoch mimoriadnych zasadaniach a jednom slávnostnom zasadaní. Na zasadnutiach sa zaoberali závažnými úlohami v prospech mesta a prijali aj nové všeobecné záväzné nariadenia (VZN) alebo novely predtým schválených VZN:
• novela VZN o mestskej polícii (XXVII. – 31. marca),
• doplnok k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom (XXX. – 30. júna),
• VZN o určení školských obvodov (XXXIII. - 27. októbra), 
• novela VZN o predaji mestských bytov, • VZN o dani z nehnuteľností na rok 2006, • novela VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (XXXV. – 15. decembra).
Ak usporiadame chronologický (od XXV. zasadania 27. januára po  XXXV. Zasadanie 15. decembra) závažný program MsZ, ukáže sa aj jeho frekvencia. Postupne preto uvedieme tento program:
Riadne zasadnutia:
XXV. – 27.1. • plnenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a návrhy na jeho               zmenu, • rozhodnutie o výstavbe nových nájomných bytov; 
XXVI. – 22.2. • záverečný účet  mesta a úprava rozpočtu na rok 2005 z dôvodu prípravy výstavby nájomných bytov;
XXVII. – 31.3. • grantový program mesta, jeho zhodnotenie za rok 2004 a zámery na rok 2005, • pripravenosť mesta na mimoriadne situácie, • aktualizácia  rozpracovanosti priemyselného parku;
XXVIII. – 21.4. • predaj nehnuteľností súvisiacich s preložkou cesty l/68, • zmluvy o spolupráci s mestom Lipany a poľskými mestami Piwniczna a Muzsyna;
XXIX. – 26.5. • pripravenosť preložky cesty 1/68, • zdravotníctvo v meste, • využite finančných prostriedkov  Fondu národného majetku SR (FNM) na investície, výstavba viacúčelového ihriska s umelou trávnou plochou;
XXX. – 30.6. • výkon prenesených kompetencií v meste  - úprava výšky normatívov pri originálnych kompetenciách na úseku školstva, • protipovodňová ochrana mesta, • priemyselný park, • výstavba nízko štandardných bytov;
XXXII. – 29.9. • výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu v školách za školský rok 2004/2005 a delegovanie zástupcov MsZ do Rady školy na ZŠ Komenského 113, • východiská rozpočtu na rok 2006, • postup prác na využití vrtu L1 na geotermálne účely a úprava rozpočtu, • návrh na udelenie ocenenia Čestný občan Lipian;
XXXIII. – 27.10. • úprava normatívov pre originálne kompetencie na úseku školstva, • správa o bytovom fonde vo vlastníctve mesta;
XXXV. – 15.12. • aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, • rozpočet mesta na rok 2006 a výhľad hospodárenia do roku 2008.
Mimoriadne zasadnutia:
XXXI. – 15.7. • zmena nájomcov bytov;
– 10.11. • protokol č. 1/2005 o odovzdaní a prevzatí geologického diela na jeho využitie na iné účely (vrt L1).

Čestný občan - Hansruedi  Schrieber
Slávnostné zasadnutie 19. novembra v dvoma bodmi programu:
• odovzdanie stavby – osobný výťah s príslušenstvom v Dome pokojnej staroby,
• slávnostné odovzdanie listiny a plakety čestného občianstva mesta Lipany Hansruedimu Schrieberovi (Švajčiarsko).
Kto je pán Schrieber?
Primátor mesta Ing. Eduard Vokál ho charakterizuje takto: „Sprevádza nás od začiatku spolupráce so Švajčiarmi. Je to dôchodca, veľmi zábavný, dobrý človek, veľký filantrop (ľudomil). V našom meste podporil zo svojich vlastných peňazí veľa kultúrnych, sociálnych aktivít, preto ho pozná veľké množstvo ľudí, hlavne mladých. Vo finančnom vyjadrení jeho podpora bola viac ako milión korún. Hans neočakáva od nás toto ocenenie a takéto poďakovanie, ale som presvedčený, že naše mesto môže byť hrdé na to, že k čestným občanom – pani Jeanine Hostettlerovej a pátrovi Hubertovi Zimmermannovi  pribudne ďalší veľký človek, Hansruedi Schrieber.
Hodnotný kultúrny program tretiemu čestnému občanovi mesta venovali pedagógovia a žiaci ZUŠ. 

Hospodárenie mesta
Už sme spomenuli, že na programe XXVI. Zasadania MsZ vo februári bol aj záverečný účet mesta za rok 2004. My si však všimneme, aké bolo hospodárenie mesta v roku 2005 (v tisícoch Sk):
					rozpočet		skutočnosť	            plnenie v %     
• bežné príjmy			95 355			98 448		103 
• bežné výdavky			87 290		88 577		101
• stav bežného účtu –
   prebytok			          +  8 065	           + 9 871			122	
• kapitálové príjmy			 24 186		15 243			  63
• kapitálové výdavky 		 43 426		26 150			  60
• stav kapitálového rozpočtu –
  schodok			  	- 19 240	         - 10 907			  57 	
• finančné operácie – príjmy	   11 730		 9 656			  82
• finančné operácie – výdavky              555		     411			  74
• stav finančných operácií		+ 11 175         	         +  9 245		 	  83
• výsledok hospodárenia
• bežné výdavky nad 100 %: • školský úrad – úradovňa 112 %, • umelecké súbory 113 %, •ZUŠ 118 %, • školské stravovanie 131 %, • centrum voľného času (CVČ) 165 %, • ďalšie sociálne služby 179 %, • lesníctvo 238 %. 

Dotácie mesta
Mesto poskytlo finančné dotácie na významné akcie inštitúcií a organizácií:
SITUR				podpora soc. - vzdel. Programu		  72 900 Sk
FK Odeva				oprava autobusa a vypracovanie
					projektu					409 500 Sk	 
KN Modrá Torysa			grantový program mesta			200 000 Sk
Rím. kat. farský úrad		rekonštrukcia farského kostola		900 000 Sk
Arcidiecézna charita		dom pokojnej staroby			650 000 Sk
Gymnázium				zahraničná výmena žiakov			  30 000 Sk

Grantový program
Grantový program mesta Lipany administruje KN Modrá Torysa. V roku  2005 dosiahla tieto výsledky: predložených bolo 66 projektov so žiadanou sumou 359 467 Sk (priemerná žiadaná suma 5 446 Sk); podporených bolo 50 projektov so schválenou sumou 196 190 Sk (priemerná schválená suma 3 923 Sk). Oblasťami podpory boli: 20 kultúrnych podujatí, 20 športových podujatí, 4 v životnom prostredí, 1 humanitný projekt, 2 projekty na propagáciu mesta. Najväčšie čiastky boli poskytnuté týmto projektom: TK Tilia, „O pohár primátora mesta“ 10 000 Sk, SOU „Využitie viacúčelového ihriska  na športovú činnosť 10 000 Sk, FK Odeva „25. výročie Memoriálu Antona Repľa 10 000 Sk.
Pre mestskú kroniku každoročne získavame niektoré podklady, najmä o obyvateľstve aj z matričného úradu. V tohoročnom zápise (ako prenesený výkon štátnej správy) si úsek matriky všimneme podrobnejšie:
• zápisy v matričných knihách:
   kniha narodení						               		0
   kniha manželstiev							 		69
   kniha úmrtí									78    
• oznamovacia povinnosť								753
• štatistické hlásenie								147
• žiadosti o príspevok na pohrebné					 	78
• výpisy z matrík: prvopisy								147
		       Druhopisy							418
• osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva	   		 7
• matričné doklady do cudziny					  		84
• delegované sobáše							    		2
• maloletí snúbenci							   		 1
• vrátenie sa k predošlému priezvisku po rozvode			   	 2
• zmena mena a priezviska						    		1
• zápis: narodení, manželstiev a úmrtí pre Ministerstvo
	  vnútra (Osobitná matrika Bratislava)			 		 11
• dodatočné záznamy do matrík							  22
• iné potvrdenia (Sociálna poisťovňa, súdy...)			 		 98
• osvedčenie podpisov na listinách				        		4 147
• osvedčenie listín						        			1 575
• správne poplatky (vyrubené)			                			232 570 Sk
	Súčasnou matrikárkou je Judita Andraščíková.

Mestská rada
Aby sme vyčerpali činnosť orgánov mestskej samosprávy, v krátkom zápise sa zmienime ešte o práci mestskej rady. V tomto roku sa zišla jedenásťkrát. Ako prvoradú úlohu mala prípravu zasadaní MsZ. Okrem toho sa venovala aj: schváleniu kronikárskych zápisov, oceneniu darcov krvi, problémom s rómskou komunitou, zmluvám súvisiacim s preložkou  cesty 1/68, zmluve o krytej športovej hale, využitiu naftárskeho vrtu, určeniu počtu volebných okrskov pre regionálne voľby a iných úlohách.

Mestská polícia
Do riadenia mestskej samosprávy patrí aj mestská polícia. Zo správy, ktorú mestskému zastupiteľstvo predložila, vyberáme o jej pôsobnosti tieto údaje:
Má troch príslušníkov (s osvedčením o odbornej spôsobilosti). Riešila spolu 79 priestupkov, z toho 24 dohováraním, ostatné v blokovom konaní (21 300 Sk). Spolupracuje so súdmi, Technickými službami Lipany, oddelením tepelného hospodárstva, dobrovoľným hasičským zborom, obvodným oddelením Policajného zboru SR, sprevádza pracovníčky oddelenia sociálne starostlivosti MsÚ. Z ďalšej činnosti: úlohy na úseku CO, požiarnej ochrany, asistencia pri povinnom očkovaní psov proti besnote, verejný poriadok pri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, prevencia (besedy na ZŠ), poriadkové hliadky z radov rómskych občanov.

Ochrana prírody a dni priateľských miest
Samospráva bola toho roku aj organizátorom alebo spoluorganizátorom viacerých podujatí. Za všetky spomenieme dve, o ďalších sa zmienime v kapitole o kultúre.
• Dni spriatelených miest (poľské mesta Piwniczna a Muzsyna a naše Lipany). Venované im boli dva júlové dni: 7. júl v Lipanoch za účasti súborov z Poľska (Dolina Popradu, „Mušiňaci“, vystúpenia mladých ľudí v moderných choreografiách a známych hitoch poľskej populárnej hudby); 17. júl v Piwnicznej (Šarišská lipa – folklórny súbor, Tilia – tanečný klub, Ružový panter – hudobná skupina so sólistkou Katarínou Cvancigerevou, učiteľkou ZUŠ a jej žiakmi.
Zmyslom cezhraničnej spolupráce nie je len výmena kultúrnych programov, ale dôležité je vzájomné stretávanie, spoznávanie, prejavenie vzájomnej úcty a spolupatričnosti. 
• Environmentálna výchova a ochrana prírody je jednou z časti plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Lipany. Realizátorom tejto časti plánu je komisia MsZ rovnakého zamerania. Zachovala sa najmä zberom separovaného odpadu (v spolupráci so školami), likvidáciou biologicky použitého odpadu, zalesnením svahu za bytovým domom na Hviezdoslavovej ulici, náhradou mladej zelene za staré orechy na Sabinovskej ulici. Komisia navrhla aj ďalšie aktivity: úpravy plochy parku pri gymnáziu a v areály polikliniky, vytváranie a udržiavanie lesných chodníkov, náhradnú výsadbu v starých sadoch od starého cintorína po ZŠ Hviezdoslavovu, rekonštrukciu plôch chodníkov a prvkov drobnej architektúry v dolnom parku na Námestí sv. Martina. 

II.  Štátna správa_________________________________________
Z úseku štátnej správy si v kronikárskych zápisoch obvykle všímame sociálnu situáciu v meste, stav nezamestnanosti a bezpečnosti. Mestskému zastupiteľstvu o tom poskytujú údaje príslušné pracoviská úradov, ktoré v Lipanoch pôsobia. 

Nezamestnanosť
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove, pracovisko Lipany predložil MsZ v máji štatistiku vývoja nezamestnanosti v meste, z ktorej vyplýva: 
• celkový počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ)				435
  • z toho žien  									239
• podľa dĺžky evidencie najviac od 3 do 6 mesiacov				  74
• podľa rodinného stavu najviac vydatých/ženatých				254
• podľa vekového zloženia najviac od 25 do 44 rokov				222
• podľa stupňa vzdelania najviac vyučených					149
• podľa najčastejšej kvalifikácie posledného vykonávaného zamest-
  nania a pred evidenciou, najviac osôb bez pracovného zaradenia		169
V polovici mesiaca mája mesto Lipany malo podpísaných 147 dohôd pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb.
Ten istý úrad tiež informoval o poskytnutých dotáciách pre detí v hmotnej núdzi v Lipanoch:
• dotácie na stravu: 284 detí						138 537 Sk
• dotácie na štipendium: 63 detí					 	 24 400 Sk 
• dotácie na školské potreby: 269 detí					134 500 Sk

Rehabilitačné stredisko
Do tejto oblastí patrí aj Domov sociálnych služieb v Brezovičke, ktorý v Lipanoch spravuje rehabilitačné stredisko, ktoré v Lipanoch pôsobí od 12. augusta 1999, a to v budove bývalých detských jaslí na Ul. kpt. Nálepku. Poskytuje sociálne služby pätnástom ťažko zdravotne postihnutým deťom dennou formou od 6,30 do 16,30. Sociálne služby spočívajú v týchto činnostiach: 
•A rehabilitácia (liečebná, sociálna, výchovná, pedagogicko-psychologická a pracovná;
• B nevyhnutná starostlivosť (stravovanie a zaopatrenie);
• C poradenstvo súvisiace s ťažkým zdravotným postihnutím.
V stredisku pracuje 8 zamestnancov, jeho vedúcou je Mgr. Kvetoslava Kľocová.

Charitný dom
Po určitom čase zaznamenávame niekoľko údajov aj v činnosti Charitného domu pokojnej staroby (dielo švajčiarsko-slovenskej spolupráce). Poskytuje komplexnú starostlivosť a sociálne služby klientom, ktorí pre svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní sa o seba postarať a iná sociálna služba je pre nich nedostatočná. V tomto roku je ich spolu 68 a od začiatku prevádzky v roku 1998 sa ich vystriedalo 124. Do tohto roku charitný dom opustilo 74 klientov, najviac úmrtím (49). Súčasné vekové zloženie klientov je od 40 do 90 a viac rokov, najviac v skupine 70 – 79 rokov (28), v skupine 90 a viac rokov je ich 6, vekový priemer 76 rokov (muži 73, ženy 78). O klientov sa stará kolektív 31 pracovníkov, ktorý v prospech klientov spolupracuje s viacerými úradmi, inštitúciami a organizáciami (mesto, farský úrad, telovýchovná jednota, školy a školské zariadenia, mimovládne, samosprávne a štátne inštitúcie). Vedúcou zariadenia je Ing. Jana Kandráčová.

Zdravotníctvo
Mestské zastupiteľstvo sa dlhodobo zaoberá aj zdravotníctvom v meste, v ktorom je nie celkom uspokojivý stav. Toho roku sa tak stalo na dvoch zasadnutiach a to na XXIX. zasadaní, na ktorom primátor mesta predložil správu a na XXX. zasadaní, ktoré okrem iného riešilo aj rekonštrukciu zdravotníckeho zariadenia na Komenského ulici. A práve v tomto zariadení, ktoré predtým patrilo do správy Polikliniky v Sabinove, pribudli dve nové ambulancie: ambulancia internistu (MUDr. Kohiová) a pediatrická ambulancia (MUDr. Senderáková).
Zo správy primátora na zasadaní MsZ vyplynulo, že najväčšou zmenou, ktorou mesto ovplyvnilo poskytovanie zdravotníckych služieb, bolo odkúpenie majetku VÚC spravovaného Poliklinikou Sabinov, ukončenie činnosti mesta v Poliklinike Medicum ma vytvorenie podmienok vstupu ďalších poskytovateľov zdravotníckych služieb do mesta. Tieto zmeny mali pozitívny, ale aj negatívny dosah.
Za pozitívne zmeny sa považujú: zmodernizované RTG pracovisko, biochemické laboratórium a gynekologická ambulancia, denná prevádzka očnej ambulancie, stabilizácia dopravy, zastavenie zadlžovania zdravotníctva, nevyhnutná údržba v priestoroch pracoviska na Komenského ulici, ale aj rozsiahla údržba kotolne na poliklinike a doriešenie správcovstva budovy, zvýšenie konkurencie lekární otvorením novej lekárne.
Negatívnymi zmenami sú: dočasné prerušenie činnosti laboratória a ukončenie činnosti lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), s čím zastupiteľstvo vyjadrilo nespokojnosť.
Pretrvávajúce nedostatky, ktoré bude zastupiteľstvo riešiť: doteraz neriadená záchranná zdravotná služba, neuspokojivý stav budovy a okolia zdravotného strediska na Komenského ulici, neuspokojivá dostupnosť niektorých odborných zdravotníckych služieb. Črtá sa však nádej , že v závere roka, alebo na budúci rok bude v Lipanoch zriadená jedna zo siete staníc pozemnej záchrannej služby, pre ktorú mesto vyčlenilo časť budovy požiarnej zbrojnice. 
Rekonštrukciu priestorov zdravotníckeho zariadenia na Komenského ulici zabezpečí mesto, pretože nedošlo k dohode s používateľmi týchto priestorov (lekárov) o ich podiele na rekonštrukcii. Rekonštruované priestory mesto bude používateľom prenajímať.

Bezpečnostná situácia
Kapitolu uzavrieme zápisom o bezpečnostnej situácii v Lipanoch podľa zdrojov Obvodného oddelenia Policajného zboru (OOPZ) v Lipanoch. 
Na obvodnom oddelení došlo k 1. januáru toho roku k personálnym zmenám. Riaditeľom oddelenia je npor. Ing. Jozef Baláž, jeho zástupcom npor. Mgr. Martin Peregrin.
Z jeho činnosti aspoň tieto údaje:
• oddelenie riešilo 456 priestupkov, v tom 217 proti majetku, 129 proti občianskemu spolunažívaniu, 102 proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 8 ostatných s objasnenosťou 58,81 %;
• štatisticky vykázaných trestných vecí bolo 236, ich objasnenosť 52 %, pričom najväčšie zastúpenie v trestnej činnosti mali majetkové trestné činy (§ 212 T.z.);
• v cestnej premávke vyrubené pokuty dosiahli čiastku 107 000 Sk.
Náročnejšími akciami oddelenia v tomto roku boli:
• v marci pátranie po nezvestnom štvorročnom chlapcovi (podrobnejšie v kapitole o mimoriadnych udalostiach);
• v septembri nasadenie síl, služobných psov, služobných vozidiel, donucovacích prostriedkov kvôli zabezpečeniu ochrany života, zdravia, majetku občanov a ochrany pred hromadným narušením verejného poriadku v súvislosti s futbalových zápasom Lipany – Košice;
• v letnom období verejný poriadok na folklórnych festivaloch a jarmokoch v obciach služobného obvodu (Krivany, Lúčka, Bajerovce, Nižný Slavkov, Brezovica, Lipany...).

III. Významné udalosti a návštevy_____________________________
Ďalšia kapitola kronikárskych zápisov bude venovaná najprv jednej  významnej udalosti celoslovenskej (ale aj lipianskej zároveň), potom lipiansko - poľskej a trom významným návštevám.

Regionálne voľby          
Celoslovenskou udalosťou, ale i domácou – lipianskou boli, inak aj voľby do vyšších územných celkov (VÚC) alebo žúp. Konali sa dvojkolovo. Poslanci Prešovského VÚC v počte 62 boli zvolení už v 1. kole dňa 26.novembra, no predseda samosprávy kraja až v 2. kole dňa 10. decembra toho roku. 
Účasť oprávnených voličov na voľbách bola veľmi nízka: v Lipanoch 15,9 %, v Prešovskom samosprávnom kraji 19,47 %.
Z kandidátov na poslancov VÚC v Lipanoch najviac hlasov dostali:
Ing. Eduard Vokál, náš primátor, 475, PaedDr. Dušan Majerčák, občan Lipian, 252, Ing. Pavel Slaninka 170, Sergius Laborecký, občan Lipian 135 a Bc. Mária Červeňáková 155 hlasov. 
Náš lipiansky kandidát na poslanca Ing. Eduard Vokál sa stal poslancom PSK za 8. volebný obvod s počtom 2 048 hlasov.
Z kandidátov na predsedu PSK: zhodný počet 207 hlasov (v Lipanoch) MUDr. Dušan Hruška a MUDr. Peter Chudík a 132 hlasov Ing. Ján Dobrovič, PhD.
Hlasovanie v druhom kole (dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov z 1. kola) prinieslo tieto výsledky: MUDr. Peter Chudík 42 499 hlasov kraja a MUDr. Dušan Hruška 29 330 hlasov v kraji pri účasti 13,2 % oprávnených voličov. Prešovským županom sa tak stal MUDr. Peter Chudík, lekár, doterajší župan, ktorý kandidoval ako nezávislý s podporou strán Smer, HZD a SNS. Získal 53,03 % hlasov oprávnených voličov, ktorí sa volieb zúčastnili.

Prešovská župa
Na tomto mieste v krátkosti predstavíme Prešovskú župu: má 13 okresov, 642 obcí, 23 miest a 790 000 obyvateľov. Jej rozloha je 8 998 km², ktorá zaberá 18 % územia Slovenska. Zodpovedá: v školstve za 99 stredných škôl a 28 školských zariadení, v doprave za 2 436 km ciest, v kultúre za dve divadlá, dve galérie, dve hvezdárne, osem múzeí, sedem knižníc a sedem osvetových stredísk, v zdravotníctve za štyri nemocnice s poliklinikou, jednu polikliniku a v sociálnych službách za sedem domovov dôchodcov a 20 domovov sociálnych služieb.

Dohody o spolupráci
Druhou významnou udalosťou bolo uzavretie a slávnostné podpísanie dohôd o spolupráci medzi mestom Lipany a dvoma poľskými mestami: Piwniczna a Muzsyna. Obidve dohody boli uzavreté v súlade s Dohodou medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky a cezhraničnej spolupráci, podpísanou dňa 18. augusta 1994 vo Varšave a v zmysle ustanovenia Európskej rámcovej konvencie o cezhraničnej spolupráci medzi spoločenstvami a územnými orgánmi zo dňa 21. mája 1980, podpísanej v Madride. Obsahom dohôd, ktoré majú osem článkov je upevnenie väzieb medzi našimi susediacimi regiónmi a snaha o rozvoj spolupráce medzi spoločenskými a kultúrnymi organizáciami a ekonomickým prostredím. 
Dohody dňa 4. mája slávnostne podpísali: za mesto Lipany Ing. Eduard Vokál, primátor, za mesto Piwniczna Eduard Bagaczyk, burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój, za mesto Muzsyna Waldemar Serviňski, burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskovej Muzsyna. Kópie obidvoch dohôd sú dokumentačnými prílohami. Súčasťou slávnostného aktu podpísania dohôd, okrem kultúrneho programu, bola aj práca zmiešaných skupín v sekciách školstva, kultúry, športu a podpory EÚ.

Významné návštevy – Mikuláš Dzurinda
Ako sme už uviedli významné návštevy boli tri. Prvé dve uskutočnil premiér Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda. Návšteva v januári bola venovaná samospráve (možnosti zvyšovania zamestnanosti v meste) a rozvoja podnikania (oživenie hnedej zóny v bývalom areáli ZVL – firma TEAM Industries a priemyselný park). Predseda vlády návštevu Lipian komentoval slovami: „Bol som zvedavý na celkový rozvoj mesta Lipany. Spustili sme fiškálnu decentralizáciu, reformu zdravotníctva, snažíme sa budovať infraštruktúru. To všetko sú témy, ktorými žijú Lipany. Mesto má ďalšie rozvojové ambície, aby sem prišlo ešte viac investorov“. A primátor mesta Ing. Eduard Vokál dodáva: „Návšteva splnila svoj účel. Vnímam to ako povzbudenie pre investorov. Som rád, že sa o Lipanoch dá hovoriť ako o meste, kde prichádzajú investície“. Premiér Dzurinda Lipanom venoval ešte jednu krátku júlovú návštevu (9. júla) v rámci cyklotúry v regióne horného Šariša spolu s podpredsedom vlády a ministrom financií Ivanom Miklošom. V Lipanoch sa zastavili o 11,30.

Švajčiarsky priatelia
O tretej významnej návšteve švajčiarskych priateľov sme už písali v kapitole o činnosti mestskej samosprávy. Uskutočnila sa v dňoch 18. – 20. novembra. Dôvodom bolo slávnostné udelenie čestného občianstva tretiemu zo štyroch darcov Hansruedimu Schrieberovi na slávnostnom zasadaní MsZ. Tu ešte spomenieme program trojdňovej návštevy. Jeho najdôležitejšou časťou bola sobota 19. novembra. Vyplnilo ju najprv už spomínané slávnostné zasadnutie MsZ, neskôr spoločný obed s obyvateľmi DPS, návšteva KN Modrá Torysa i rómskej osady pri Ďačove. Vyvrcholením dňa bolo stretnutie čestného občana so záujmovými skupinami, prezentácia ich činnosti a spoločenský večer. Nedeľa 20. novembra patrila účasti na detskej sv. omši vo farskom kostole a rozlúčka. O návšteve bol vyhotovený pamätný list, ktorý je dokumentačnou prílohou tejto časti zápisu.

Europoslanec MUDr. Milan Gaľa
Udalosťou „na dôvažok“ je sprostredkovaná telefonická informácia o činnosti slovenského europoslanca, občana Lipian MUDr. Milana Gaľu. Za europoslanca bol zvolený v minuloročných voľbách (pozri kapitolu Významné udalosti a návštevy v III. Zväzku mestskej kroniky, str. 77 – 78). Je užitočné aj v kronike zaznamenať, že pán europoslanec Gaľa pracuje v troch výboroch Európskeho parlamentu: vo výbore pre kultúru, pre životné prostredie a verejné zdravie a vo výbore pre rozvoj krajín tzv. tretieho sveta v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Okrem toho pôsobí aj v medzi parlamentnom výbore pre vzťahy s Ruskom a krajinami Perzského zálivu a spolu s ďalšími siedmimi slovenskými europoslancami je aj členom najväčšej frakcie EP Európskej ľudovej strany, ktorá má 268 členov. Pochvaľuje si veľmi dobrú spoluprácu so všetkými slovenskými europoslancami. Snaží sa o strategickú politiku, aby záujem ostatných krajín smeroval aj do našej vlasti.

IV. Činnosť podnikov______________________________________
TEAM     INDUSTRIES,     S.  S.  R.  O.
Po „menej úrodných rokoch“ v tejto oblasti života v meste tohoročný zápis uvedieme aktualitou  - dynamickým rozvojom spoločnosti TEAM INDUSTRIES, s.r.o., ktorá pôsobí v areáli bývalého ZVL. Hlavnou časťou činnosti firmy je oblasť priemyselnej výroby. Zaoberá sa návrhmi a konštrukciou dielov výrobkov, prototypov, pomocou CAD – CAM, systémov pre spracovanie plechov. Spoločnosť je schopná navrhovať a vyrábať kompletné výrobky a dielce z rozličných druhov materiálu s rozmermi od niekoľkých centimetrov až po niekoľko metrov v špičkovej kvalite, pričom čas od zadania návrhu odberateľa po spustenie výroby sa pohybuje od niekoľkých dní po niekoľko týždňov, čo je závisle od technologickej a časovej náročnosti konštrukčného návrhu a výroby dielca či výrobku. Produkcia spoločnosti je zameraná na export 90 % až 95 % výroby je realizovaných na trhoch Európskej únie (EÚ), no neorientuje sa na hromadnú sériovú výrobu, ale na kusovú a malosériovú výrobu v dávkach od 1 do 25 000 kusov ročne. 
V súčasnosti je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich spoločností v regióne. Odpoveďou na prípadnú otázku, prečo práve aj v Lipanoch je skutočnosť, že pri realizácii svojich zámerov využíva predovšetkým potenciál lokálnej kvalitnej pracovnej sily z oblasti strojárenskej výroby. Výrazne sa preto podieľa na tvorbe pracovných príležitostí v Lipanoch a blízkom okolí (rok 2004 – 62 zamestnancov, toho roku 91 s perspektívou vytvorenia ďalších 40 pracovných miest).
Hlavným cieľom a poslaním spoločnosti je byť dlhodobým partnerom  „hlavných hráčov“ v rozličných oblastiach priemyselnej výroby ako výborný dodávateľ elektromechanických výrobkov a systémov.

ODEVA,    S.  S.  R.  O.  
Najväčším zamestnávateľom v našom regióne aj naďalej zostáva ODEVA, s.r.o. Lipany. V meste je najdlhšie pôsobiacim podnikom prevažne ženskej zamestnanosti (od roku 1957; v roku 1968 1 200 zamestnancov, v súčasnosti skoro 600). Prechádza rôznymi zmenami a prispôsobuje sa novým nárokom a požiadavkám trhu. Snahou vedenia firmy je zachovať odevnú výrobu, aj keď súčasný vývoj  nepraje odevnej veľkovýrobe. Preto sa dôraz kladie na kvalitu výrobkov a na servis pre zákazníka. Odeva je najväčším výrobcom výrobkov na zákazku pre mužov aj ženy (kabáty, saká, obleky, pracovné oblečenie, športové a vychádzkové). Aj napriek veľmi zložitej situácii je pripravená v maximálnej miere zvládnuť stav, ktorý je v odevnom priemysle a aj naďalej môže zostať jedným z najvýznamnejších slovenských odevných podnikov. Zmenil sa aj druh zákazníkov Odevy. V posledných rokoch mala firma veľké zákazky pre armádu, políciu, teraz ich musela nahradiť zahraničnými zákazníkmi. Preto priestorom, kde nachádza potencionálnych zákazníkov, je aj účasť na rôznych výstavách (Nemecko, Dánsko, Anglicko, Írsko, Česko, Slovensko).  
Odeva patrí k častým a štedrým sponzorom mnohých aktivít v Lipanoch. Názov firmy prepožičala nášmu futbalovému klubu, ale podporuje aj cyklistiku, turistiku, šach, spoločenské tance či vydávanie rôznych publikácií.

Priemyselný park
Aj mesto Lipany vytvára podmienky na nové pracovné miesta. Má projekty na nový priemyselný park, ktorý sa vytvorí na zdevastovanom území medzi železničnou traťou a riekou Torysa v lokalite Ortaše. Mesto zobralo na seba náročnú úlohu : projekty, majetkové vysporiadanie, hľadanie investorov, hľadanie prostriedkov na vybudovanie parku. Využíva všetky možné prostriedky, oslovuje investorov, ktorí už majú v Lipanoch vytvorené prevádzky. Mestu v snahe pomáha poslanec NR SR JUDr. Jozef Elsner, o park sa zaujíma aj europoslanec MUDr. Milan Gaľa. Ak bude mesto v tomto snažení úspešné, v novom roku bude možné postaviť haly na výmere takmer 10 ha, čo by pomohlo dlhodobo vyriešiť podnikateľské podmienky v meste. Celé záujmové územie parku tvorí plocha viac ako 12 ha, mesto vlastní už 8 ha, ostatné pozemky sú zatiaľ vo vlastníctve známych i neznámych vlastníkov. Ide o 42 parciel o výmere 32 590 m².

Vynikajúca podnikateľka
Z malých podnikateľských firiem, ktoré v Lipanoch pôsobia, sme už v roku 2003 spomenuli Hornotoryskú syráreň – IGET, s. r. o. V tomto roku o nej uvedieme aktuálnu, milú zmienku. Predstaviteľka firmy Ing. Terézia Gergelčíková sa prihlásila do súťaže podnikateliek „Vynikajúca podnikateľka 2005“, ktorú od roku 1999 organizuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci so Združením žien v podnikaní. Po zhodnotení náročných kritérií súťaže komisiou na mieste dostala sa Ing. Gergelčíková medzi dvanásť finalistiek zo 70 prihlásených. Jej oblasť podnikania je spracovanie mlieka a výroba mliekarenských výrobkov. 
A čo je nového vo firme IGET, s.r.o. od roku 2003? Toho roku sa firma stala členom Cechu bryndziarov, kde je zaregistrovaná ako výrobca potraviny s chráneným označením pôvodu slovenskej bryndze z nepasterizovaného mlieka. Od roku 2004 spracúva aj kozie mlieko, z ktorého vyrába kozí syr KOZINKA. Ako prvá na Slovensku získala firma osvedčenie o spôsobilosti na výrobu potravín z ekologického poľnohospodárstva na výrobu ovčích a kozích syrov. 
Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú: str. 30 denníka Sme z 15. novembra a kópia kritérií súťaže z web stránky www.vynikajucapodnikatelka.sk

V. Výstavba mesta________________________________________
30. Výročie prestavby centra mesta
Tohoročný pohľad na výstavbu mesta začneme retrospektívou: v auguste toho roku uplynulo 30 rokov od prestavby centra mesta. Prestavbou sa podstatne zmenil vzhľad bývalého Gottwaldovho námestia, dnes Námestia sv. Martina, po oboch jeho stranách. Prestavba prebiehala vo dvoch etapách a bola ukončená v roku 1980. Podobné údaje o nej sú v I. zväzku mestskej kroniky (str. 282 – 284). Súčasťou zápisu je aj zmienka o tom, že 31. júla 1975 za účasti početnej delegácie okresných orgánov z Prešova bol položený základný kameň prestavby a do základov prvého bytového domu na pravej strane námestia uložená základná listina. V základnej listine sa píše: „...Projektové riešenie na prestavbu centra mesta vypracoval Stavoprojekt Prešov, výstavbu zabezpečovala Stavoinvesta Prešove a realizovali Pozemné stavby, národný podnik Prešov, závod 01. ...Pri prestavbe centra mesta sa zasanovalo 88 starých domov a postaví sa 384 nových bytov“. Základnú listinu podpísali vtedajší funkcionári Mestského národného výboru (MsNV) František Guza, predseda a Andrej Darák, tajomník. 
Aký je dnešný pohľad na túto časť mest? Zo zástavby južnej časti námestia  zostal iba objekt bývalej pôrodnice a pár rodinných usadlostí  (Bakoš, Turlíková, Kaminský – dnes v prednej časti využité na obchodné prevádzky) v pribudla dnešná Poliklinika Medicum. Podstatne sa zmenila tvár začiatku  pravej strany námestia: namiesto kotolne a drevenej montovanej stavby prevádzkarne je dnes tržnica s mnohými prevádzkami služieb a obchodu, z bývalej materskej škôlky ZVL sú dnes byty a z budovy požiarnej zbrojnice sa do účelnej rekonštruovanej budovy na Štúrovej ulici (administratívna budova ŠM) presťahovala základná umelecká škola. Na ľavej strane z účelovej budovy do pôvodnej na Krivianskej ulici sa presťahoval terajší mestský úrad. Potom tam bolo sídlo obvodného úradu, dnes prevádzky služieb a obchodu. Obdobný charakter má aj susediaca súkromná stavba Lipancom známa ako „biely dom“. Zo zariadenia nákupného strediska Jednoty  SD (oproti kostolu) so súčasným názvom TILIA sú dnes predajne MILK-AGRO, Odevy a súkromné predajne elektro, kvetinárstvo, mäso údeniny a večierka. Nadstavbou na budove pribudli prvé podkrovné byty v Lipanoch. Jednou zo zásadných zmien je zmena vlastných vzťahov k bytom nájomné, podnikové a družstevné byty prešlo do osobného vlastníctva užívateľov a v nich takmer zaniklo centrálne vykurovanie. Dominantou dolného mestského parku sa stali dve stavby: Mladosť (niekdajšia ľudová škola) a tribúna – pódium pre kultúrne vystúpenia na voľnom priestranstve.

Stavebné akcie
Z tohoročných náročných stavebných akcií mesta spomenieme najmä: nájomné byty – 18 b.j. – na Štúrovej ulici – 19 249 tis. Sk, nájomné byty nižšieho štandardu Za traťou – 10 351 tis. Sk, plynofikácia ZŠ Komenského 113 – 2 262 tis. Sk, stavebné úpravy v CHD – 3 173 tis. Sk, stavebné úpravy mestských komunikácií – 10 727 tis. Sk, samostatné kotolne vo viacerých objektoch (po ukončení prevádzky kotolne centrum)  1 091 tis. Sk, stavebné úpravy dolného parku – 404 tis. Sk, stredisko osobnej hygieny  Za traťou – 1 904 tis. Sk, ochrana majetku pred požiarmi – elektrická požiarna signalizácia (EPS) MsÚ a mestskej haly – 274 tis. Sk, zateplenie MŠ Centrum a stavebné úpravy MŠ Centrum a kpt. Nálepku – 1 120 tis. Sk. Ďalšie stavby menšieho rozsahu si vyžiadali náklady 1 825 tis. Sk.
V roku 2005 MsÚ pripravil a realizoval 25 stavieb, na ktorých bolo v priebehu roka prestavaných 32 912 tis. Sk. 
Ako veľmi dôležitý údaj zaznamenáme, že projektovo bola pripravená rozsiahla stavby „priemyselný park“ a náhradné priestory obchodných jednotiek pre asanantov stavby „preložka cesta 1/68“.

Využitie vrtu  L1
Zaujímavou novinkou medzi stavebnými akciami toho roka, ktorou sa zaoberalo MsZ je využitie vrtu L1 na geotermálne účely (známy vrt Nafty Gbely). XXXII. zasadanie MsZ riešilo postup prác a mimoriadne XXXIV. Zasadanie už prijalo uznesenie č. 34P2005 zo dňa 10.11.2005 o tom, že schvaľuje prevzatie výskumného a oporného vrtu Lipany 1 od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra podľa protokolu č. 1/2005 za cenu 250 000 Sk. Tento dôležitý protokol obsahuje sedem článkov, týkajúcich sa účastníkov, predmetu odovzdania a prevzatia, podmienok odovzdania a prevzatia ceny, podmienok úhrady ceny, iných dojednaní a záverečných ustanovení. Protokol je signovaný dátumom 31.10.2005 a podpísaný: za odovzdávajúceho Doc. RNDr. Michalom Kaličiakom, riaditeľom ŠGÚ DŠ a za preberajúceho Ing. Eduardom Vokálom, primátorom mesta. Neoddeliteľnou súčasťou protokolu sú: „Znalecký posudok č. 6/2005“, „Stručná charakteristika oporného štruktúrno-geologického vrtu Lipany – 1“ a „Nájomná zmluva č. P4973904“.

VI. Školstvo____________________________________________
Zlúčenie ZŠ
Už v úvode sme spomenuli, že hlavnou udalosťou v školstve bolo zlúčenie dvoch základných škôl. Po vyradení zo siete základných škôl ZŠ Komenského 12 a ZŠ Komenského 14 v Lipanoch vznikla a do siete škôl bola zaradená ZŠ Komenského 113 k 1. septembru 2005.
Udalosti predchádzalo milé podujatie – slávnostná akadémia pri príležitosti ukončenia pôsobnosti ZŠ Komenského 14 (po 35 rokoch) dňa 24. júna. 
Mestské zastupiteľstvo urobilo potrebné „kroky“, aby nová ZŠ mohla pôsobiť: prijalo VZN o určení školských obvodov, upravilo výšky normatívov pri originálnych kompetenciách na úseku školstva, delegovalo zástupcov MsZ do rady školy, vyhlásilo výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. Na základe výsledkov výberového konania riaditeľom školy sa stal Mgr. Marcel Polomský, doterajší riaditeľ ZŠ Komenského 14. Zástupcami riaditeľa sú: Mgr. Terézia Križalkovičová pre I. stupeň (1. – 4. ročník), Mgr. Eva Elsnerová pre II. Stupeň (5. – 9. ročník) a Ing. Juraj Fedor, administratívno-hospodársky zástupca.
Organizácia novej základnej školy je nasledovná: 34 tried, 840 žiakov, 49 pedagogických a 11 nepedagogických pracovníkov. Hodnota majetku novej školy po delimitácii majetku pôvodných ZŠ predstavuje cca 146 miliónov Sk. 
Aj napriek istým obavám zo spájania škôl podarilo sa zachovať priority predchádzajúcich škôl (športové a matematické triedy) a minimálne zasahovať do triednych a pedagogických kolektívov, čim sa zmiernil psychický tlak na všetkých, ktorých sa spájanie týkalo. Pozitívom spojenia pritom je, že okrem zlepšenej ekonomickej situácie sa odstránil aj dlhodobý problém  - nedostatočné priestory na výchovno-vyučovací proces (odborné a špeciálne učebne, učebne na delené vyučovanie).

Školské strediská záujmovej činnosti
V roku 2005 v Lipanoch ukončilo činnosť centrum voľného času (CVČ) a na obidvoch ZŠ vznikli školské strediská záujmovej činnosti (ŠSZČ). Ich hlavnou úlohou je zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít a individuálneho prístupu  v priebehu celého kalendárneho roka. Ponúkajú nové možnosti na mimoškolskú činnosť a rozširujú oblasti využívania voľného času detí, preto sa to vníma ako pozitívny krok pri transformácii v školstve. 
Zmeny sa dotkli aj školských jedálni. Pôsobia len na základných školách a ich súčasťou sú výdajné školské kuchyne v materských školách.
Mesto Lipany má vo svojej zriaďovateľskej funkcii:
• dve základné školy – právne subjekty – s počtom 1 314 žiakov,
• dve materské školy – samostatné rozpočtové organizácie mesta – s počtom 243 detí,
• dva školské kluby detí – súčasť ZŠ – s počtom 163 detí,
• dve školské strediská záujmovej činnosti – súčasť ZŠ – s počtom 919 detí, 
• dve školské jedálne – samostatné rozpočtové organizácie mesta  - priemer 574 jedál denne,
• jednu základnú umeleckú školu – právny subjekt – s počtom 389 žiakov v individuálnej a 237 v skupinovej forme.

Mimoškolské aktivity
Z mimoškolských aktivít škôl v zriaďovateľskej funkcii mesta spomenieme niektoré podujatia ZUŠ, aj mimolipianske či mimoslovenské.  
• Spevácky zbor Septemthillis v decembri spoluúčinkoval s bratmi Dvorskými na I. Veľkom vianočnom koncerte v Dóme sv. Alžbety v Košiciach (vianočne koledy), vystúpil na koncerte Rozprávka Vianoc v Mestskej hale v Prešove, kde sprevádzal aj známeho populárneho speváka Petra Hečka, ale najvýraznejší úspech dosiahol na festivale Montreaux Choral Festival vo Švajčiarsku na prelome mesiacov marec – apríl, kde získal striebro – 2. miesto vo veľmi silnej konkurencii. Zaujímavosťou „alpského“ zájazdu bola skutočnosť, že zbor mal svojho sprievodcu i čestného člena v jednej osobe, Lipancom dobre známeho Hansruediho Schriebera, od novembra toho roku čestného občana Lipian.
• Pedagógovia a žiaci ZUŠ pripravili pôsobivý vianočný koncert „Hrám, hrám...“ podľa rozprávky Jána Štiavnického (18. decembra v mestskej hale), ktorý možno považovať za vrchol tvorivých aktivít školy v tomto roku (viac ako dvadsať programových čísel jednotlivcov, menších a väčších telies).  Vianočné koncerty mali možnosť vypočuť deti z MŠ, žiaci zo ZŠ, alebo aj žiaci ZŠ Šarišské Dravce. 
Z aktivít ZŠ Komenského 113 zaznamenáme jednu vydarenú akciu „Čaro a moc liečivých rastlín“ – výstavku sušených byliniek, bylinných čajov, tinktúr, kozmetických prípravkov na bylinnej báze. Výstavku pripravili koordinátorky strediska záujmovej činnosti, učiteľky 1. stupňa ZŠ a mladí zdravotníci. Podnetom k výstavke boli dlhoročné skúsenosti p. Ireny Liščinskej, vychovávateľky ŠKD a vedúcej zdravotníckeho krúžku s bylinkami a ich vplyvom na ľudský organizmus. Vystavené vzorky boli požičané z lekárne p. Compeľovej a z predajní p. Cupráka a p. Vislockého. 
Rovnako vydarením bolo aj podujatie dvoch škôl – Špeciálnej ZŠ a ZŠ Hviezdoslavova „Maľujeme spolu, aby sme sa poznali“. Pod vedením svojich učiteľov sa žiaci pokúšali rôznymi výtvarnými technikami zachytiť atmosféru jesene, napríklad za pomoci farby a odtlačkov rúk na bielom plátne vyrástol pestrofarebný strom. Výsledkom spoločnej práce či tvorivej činnosti neboli iba konkrétne výtvarné diela, ale hlavne naplnenie sloganu, ktorý je názvom podujatia. Akcia ukázala, že detí často krát  citlivejšie vnímajú a ľahšie prijímajú inakosť druhých ľudí ako dospelí. Tvorivý zápal postihnutých a zdravých detí usmerňovali Mgr. G. Krajňáková, Mgr. D. Dobrovič, špeciálni pedagógovia ŠZŠ a Mgr. Ivica Molnárová, učiteľka ZŠ Hviezdoslavova. 
V aktivitách nezaostali ani deti z MŠ na Námestí sv. Martina. V ich škôlke sa v polovici novembra konal „Veľký mliečny deň“ motivovaný príbeh putovania do mliečnej krajiny (realizácia rôznych činností vedúcich k záchrane mliečneho domčeka). Na mliečnom dni participovali: mestský úrad a spoločnosť Milk-Agro Sabinov. Popri zážitkoch a poznatkoch o tom, čo je zdravé, deti si pochutnávali aj na mliečnom občerstvení.
Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú: bulettin 1. Veľkého vianočného koncertu 4 bratov Dvorských a program vianočného koncertu ZUŠ „Hrám, hrám...“
Neobídeme ani aktivity dvoch škôl, ktoré nepatria do zriaďovateľskej funkciu mesta:

Gymnázium
Gymnázium malo veľmi zaujímavý a poučný začiatok školského roka:
• V dňoch 17. – 24. septembra sa žiaci a učitelia po prvýkrát zúčastnili projektového stretnutia v partnerskej škole Santa Mária Institut v Belgicku v rámci projektu Socrates/Comenius. Ide o partnerstvo škôl zo 7 európskych krajín pod spoločným názvom „Small is beautiful“. Hlavným zameraním projektu je meranie kvality vody biologickou a chemickou metódou a porovnávanie života a práce škôl pomocou SWOT analýzy.
• 7. októbra  sa so žiakmi školy stretol jej absolvent, dnes hráč anglického futbalového mužstva Crewe Alesandra Pavol Šuhaj. Futbalista vyzdvihol, že bez odriekania a sebadisciplíny by sa nemohol realizovať. Škole venoval futbalovú loptu. 
• Do tretice dňa 14. októbra boli na gymnáziu „otvorené dvere“ pre rodičov, priateľov školy a záujemcov o štúdium s viacerými sprievodnými aktivitami (otvorené vyučovacie hodiny, valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Creativo, besedy, predstavenie programu Podnikanie v cestovnom ruchu, volejbalový turnaj a spoločenské posedenie).

Stredné odborné učilište
Druhou školou mimo kompetencií mesta je učilište, ktoré od školského roka 2004/2005 „stratilo“ prívlastok poľnohospodárske. Dnešný jeho názov je Stredné odborné učilište Lipany. O jeho novom zameraní svedčia už existujúce odbory štúdia, ale aj nové, ktoré pribudli: pracovník marketingu (štvorročný študijný odbor) a učebné odbory kaderník/kaderníčka, stavebná výroba. Otvorila sa aj jedna športová trieda v odbore pracovník marketingu so zameraním na futbal. Učilište sa presťahovalo do priestorov bývalého študijného domova, doterajší jeho učebný pavilón patrí gymnáziu vrátane školskej jedálne. 
V decembri učilište oslavovalo 50. výročie založenia. Do súčasných rozmerov sa rozvinulo z elokovanej triedy Poľnohospodárskej učňovskej školy vo Fričovciach, neskôr Poľnohospodárskej majstrovskej školy v Lipanoch. Jeho prvé sídlo bolo na Petrovenci v kaštieli (dnes je tu pracovisko firmy Alumínium systém), pôsobilo tam až do vybudovania terajšieho objektu (učebný pavilón so školskou jedálňou, študentský domov, neskôr aj telocvičňa, garáže a stredisko odborného vyučovania na Štúrovej ulici). Školu absolvovalo 3 600 žiakov, v tomto školskom roku je ich 331. Súčasný riaditeľ Ing. Jozef Kožuško je siedmym v poradí.
Osláv sa zúčastnila početná delegácia hostí, medzi ktorými bola aj Mgr. Janina Zlotnická, riaditeľka Zespolu škul ponadgymnazialnych im. Jana Pavla II. V poľskej Krynici – Zdróju. Riaditeľ a viacerí pedagógovia prevzali ďakovné listy od MUDr. Petra Chudíka, predsedu samosprávneho kraja a Ing. Karola Lacka, vedúceho odboru školstva a kultúry krajskej samosprávy. 

VII. Kultúra____________________________________________
Hneď v úvode kapitoly o kultúre sa pochválime skutočnosťou, že Lipany sa v tomto roku dostali do povedomia širokej verejnosti, a to nielen lipianskej, ale aj vo východoslovenskom regióne i na Slovensku. V modernej terminológii by sme mohli povedať, že boli „zviditeľnené“ alebo „medializované“ viacerými spôsobmi. Ktoré to boli?

Regionálny denník STV
V januári Slovenská televízia štúdiu Košice, v pravidelnom vysielaní Regionálny denník v bloku Kroniky predstavila kroniku mesta Lipany. Redaktor Peter Navrátil v Lipanoch nakrútil úvodný šot a 25. januára sa uskutočnila beseda v štúdiu. Do štúdia bol pozvaný kronikár mesta Mgr. Rudolf Bucko a bývala riaditeľka Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou, organizátorka známeho podujatia Čorbove Hanušovce (súťaž kroník) Mgr. Agáta Krupová. Veľkému záujmu moderátorky besedy v štúdiu sa tešila najmä „Značna kňiha Jána Kurutz Učiteľa Lipjanskeho“. Iniciátorom akcie bol p. Juraj Navrátil, kronikár Sabinova, otec redaktora televízie, s ktorým lipiansky kronikár spolupracuje.

Rádio Regina
V polovici decembra Rádio Regina Košice v cykle „Mestá a obce východného Slovenska“, v hodinovej relácii predstavilo mesto Lipany. Z bohatého nahratého materiálu redaktorky Bernadeta Fondíková a Mária Fečíková uviedli do éteru lipiansku kroniku (opäť predovšetkým „Značnu kňihu“), lipianskeho zlatého slávika Luciu Jackovú, folklórny súbor Šarišská lipa, futbal, košikárstvo (Ján Olekšák, učiteľ v dôchodku), zberateľa rádioprijímačov a gramofónov Jozefa Mika, firmu Kaščák (dekorovanie porcelánu). Materské centrum, nadáciu Modrá Torysa, lipianskych turistov, primátora mesta a vzácneho švajčiarskeho priateľa, čestného občana Lipian p. Hansruediho Schriebera. Ako zaujímavosti boli uvedené: pôvod názvu obyvateľov Lipian „metľare“, kartová hra „pinageľ“, majiteľa prvého osobného automobilu a prvej osobnej i nákladnej taxislužby (vtedy „drožkarstvo“), najstarší občan Lipian, pamätník mnohých udalostí p. Imrich Majtner. Hovorené slovo v relácii bolo pretkávané hudbou, predovšetkým z domácich zdrojov (sestry Jackové, Šarišská lipa...)
Aby táto časť zápisu bola úplná dodáme ešte, že v januári 2006 v relácii Mesačné návraty sa Rádiu Regina k Lipanom ešte vrátilo. Redaktorka Fečíková predstavila ešte Antona Repľa, medzinárodného futbalového rozhodcu, Beckerovu lekáreň, nestora lipianskych turistov Ing. Jána Turlíka, hasiča – karikaturistu Sergeja Laboreckého a dve zaujímavosti zo „Značnej kňihy...“ – ľudový recept na liek proti cholere a proti kašľu.

Rádio Lumen
Krátko pred tohoročnými Vianocami katolícke Rádiu Lúmen v deväťdesiat minútovej relácii Lupa zasa predstavilo farnosť Lipany. Relácia bola nahrávaná 8. decembra, v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, po sv. omši, ktorú celebroval duchovný správca a náboženský redaktor Rádia Lúmen vdp. Peter Holbička. Po sv. omši sa tiež uskutočnilo krátke stretnutie veriacich – poslucháčov rádia s duchovným správcom a redaktorkou Katarínou Džubákovou. Relácia, vysielaná 21. decembra, priblížila históriu farnosti (kronikár Mgr. Bucko), pastoračný projekt (farár ThLic. Šosták), miništrantov a skautov (kaplán Mgr. Kormoš), prácu s mládežou (farár a jedna z animátorov stretnutí mladých Chovancová), chrámové zbory (kantorka Broschová), spoločenstvo rodín (MUDr. Brosch), pastoráciu Rómov (kaplán Mgr. Karabinoš). Reláciu uzavrel farár osobnými skúsenosťami z pastorácie, pozitívne zhodnotil spoluprácu s mestským zastupiteľstvom, primátorom, fungujúce vzťahy duchovných na fare a priblížil aktuálne úlohy farnosti – rekonštrukciu farského kostola a kreovanie farskej pastoračnej rady.

Kniha o  Štefanovi Bečaverovi                     
 V tomto roku sa do pozornosti dostala kniha o Štefanovi Bečaverovi, „Pastier, ktorý dal život za ovce“ od autora ThDr. Mariána Čižmára, PhD., farára vo farnosti Vyšný Hrušov, dekanát Humenné. Publikáciu vytlačil Typogres Košice – Myslava. Má 81 strán vrátane registra miest, registra mien a medailónu autora.
Nášho rodáka rímskokatolíckeho kňaza, nemusíme osobitne predstavovať, viackrát sme už v kronike o ňom písali. Kniha nám v troch kapitolách predkladá pohľad na jeho život, kňazské pôsobenie ako kaplána viacerých farností a prvého farára vo farnosti Svinica. Novinkou pre Lipancov je zaiste tretia kapitola o spiritualite Štefana Bečavera, ktorá ho predstavuje ako kristologického a kristocentrického kňaza, pastiera s mariánskou úctou, s ekleziálnym rozmerom spirituality (úcta k sv. Jánovi Vianneyimu a sv. Terézii z Lisieuex), dokonca sa tu dočítame  o jeho túžbe po rehoľnom živote v Reholi bosých karmelitánov. Ako jeden z prameňov v bibliografii je uvedený aj zdroj „Moje spomienky a udalosti zo života dp. Štefana Bečavera“ od dôverného znalca jeho života p. Alexandra Mika. Kniha sa dostala do mnohých lipianskych rodín a je dokumentačnou prílohou tejto časti zápisu. 

O hasičstve humorne
Osobitým spôsobom Lipany predstavil p. Sergej Laborecký, dlhoročný člen a funkcionár slovenského hasičstva a karikaturista. Svoju karikaturistickú tvorbu, spojenú najmä s časopisom  Požiarnik predostrel v Lipanoch  v marci na výstave „O hasičstve humorne“ v obradnej sieni – zasadačke MsZ. Výstava bola prenesená z krajského múzea v Prešove, kde bola jej prvá vernisáž. Ako dokumentačnú prílohu ku kronikárskemu zápisu autor venoval karikatúru, ku ktorej je pripojená pozvánka na vernisáž výstavy. Spoluorganizátorom výstavy bol aj náš mestský úrad.

Publikácie  o Toryskom regióne
Pozoruhodným spôsobom nielen Lipany, ale aj celý hornotoryský región predstavili aj zaujímavé propagačné materiály, ktoré vydalo Združenie obcí hornej Torysy (ZOHT):
• Región hornej Torysy, trojjazyčný turistický sprievodca s všestrannými formáciami;
• Hrady v širšom okolí regiónu až na Spiš (Hanigovský, Kamenický, Kapušiansky, Ľubovniansky, hrad Plaveč, Šarišský hrad a Spišský);
• Sakrálne pamiatky.
Všetky tri propagačné publikácie obsahujú zaujímavé texty a množstvo farebných fotografií. Vydavateľsky sa na ich vydaní podieľala Agentúra Alfa Média z Košíc a boli vytvorené s finančnou podporou Európskej únie.

Medzinárodný maliarsky plenér
Veľkým a významným podujatím kultúrneho života Lipian, ktoré zaiste založí peknú tradíciu bol medzinárodný maliarsky plenér „Art connects – Umenie spája Lipany 2005“ v dňoch 3. – 16. júla. Garantom plenéra bol miestny výtvarník p. Miroslav Bucher, ktorý sa netají tým, že sa mu splnil jeden sen. Vyznal sa týmito slovami: „Chcel som ukázať ten nekonečný potenciál, ktorý má slovenská krajina pre každého vnímavého umelca. A ak hovorím o slovenskej krajine, tým viac mám na mysli tú našu, v ktorej je tak nádherne položené mesto Lipany“ (citát z katalógu – poznámka kronikára).
Pozvanie na plenér prijali významní výtvarní umelci z Poľska, Ukrajiny, z Českej republiky a Slovenska, umelci skúsení, ale i adepti výtvarného umenia zo Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach a zo ZUŠ v Lipanoch. Cieľom podujatia, ako to vyplýva z prekladu názvu, bolo prispieť k spájaniu myšlienok ľudí, regiónov v novej Európe prostredníctvom stretávania sa umelcov a ich tvorivých postupov. Preto plenér podporil aj International Visegrad Fund. Vytvorené diela na plenéri obohatili naše mesto a stali sa základom pre vznik mestskej galérie. 
Program bol veľmi bohatý. Začal sa vernisážou úvodnej výstavy účastníkov a slávnostným otvorením – prijatím primátorom  v obradnej sieni, pokračoval poznávacím zájazdom účastníkov, stretnutím s poslancami MsZ, koncertom pedagógov a žiakov ZUŠ pre účastníkov a vyvrcholil vernisážou poplenérovej výstavy so slávnostným ukončením v priestoroch SOU. Individuálna tvorba umelcov prebiehala v dňoch 4. – 15. júla v plenéri a v ateliéroch.
Primátor mesta Ing. Eduard Vokál podujatie komentoval takto: „Som si vedomý, že Lipany neoplývajú mnohými historickými pamiatkami, je tu veľa nového, čo by sme dnes možno riešili inak, mnoho moderného. Patrím však k tým, ktorým naše mesto prirástlo k srdcu a som presvedčený, že je tu mnoho pekného a inšpirujúceho pre tvorbu. Preto som sa s veľkým očakávaním a zvedavosťou zoznamoval s tvorbou zúčastnených umelcov, s ich pohľadom na mesto a okolie, ale aj na našich ľudí“ (citát s katalógu  - poznámka kronikára). 
Dokumentačnými prílohami tejto milej časti zápisu sú: pamätný list s podpismi účastníkov, program, katalóg a pozvánky.

Kultúrne aktivity
Množstvo kultúrnych aktivít a podujatí obsahuje správa o kultúrno-výchovnej činnosti v Lipanoch za rok 2005 (vrátane digitálneho kina a knižnice). Niektoré z nich „podčiarkujeme“:
• Na tohoročnom slávnostnom stretnutí ku Dňu učiteľov s mottom „Veľkým ideálom nestačia len krídla, musia mať aj priestor, z ktorého by vzlietli“ (Hemingway) boli mestom ocenení ďalší pedagogickí pracovníci zo všetkých škôl a školských zariadení, ktoré v meste pôsobia:
• za úspešnú mimoškolskú činnosť: Mgr. Anna Knapíková, Mgr. Janka Hucková, Mgr. Miroslav Franko, Mgr. Eva Saxová, Mgr. Ľudmila Dobrovičová, Mgr. Janka Smolková, Mgr. Monika Cehelská, Mgr. Mária Lašová, Ing. Monika Končubová, Mgr. Edita Fráková, Gabriela Pinterová, Ivica Koropčáková	
• pri príležitosti životného jubilea: Mária Višňovská, Mgr. Anna Kožušková, Mgr. Elena Dudová, Mgr. Terézia Križalkovičová, Mgr. Monika Pribulová, Mgr. Ján Sabol;
• pri príležitosti životného jubilea učiteľa – dôchodcu: Klára Grančaiová (80 rokov);
• pri príležitosti odchodu do dôchodku: Mgr. Oľga Figurová, Mária Tkáčová.
Milým darom pre ocenených i zúčastnených bol kultúrny program, v ktorom sa striedalo umelecké slovo (okrem iného i príležitostná báseň Milana Fabiána v osobnom prednese) so spevom, ľudovou hudbou ZUŠ, tancom TK Tilia a temperamentným folklórom Šarišskej lipy. Slávnostné stretnutie sa prvýkrát konalo v mestskej hale a v spolupráci so školským úradom aj pre pedagogických pracovníkov zo škôl a zariadení v jeho pôsobnosti.
• K doterajším darcom krvi – nositeľom plakiet prof. Janského pribudli: Michal Dirga, Pod Kopaninou 13, Martin Majtner, Štúrova 21, Ľuboslav Slanina, Hviezdoslavova 1, Monika Pigulová, Námestie sv. Martina 91 (bronzovú) a Jozef Dzurus, Námestie sv. Martina 50, Jaroslav Diňa, Námestie sv. Martina 77, Jozef Kišeľák, Jánošíkova 92 (striebornú).
• Šaliansky Maťko, celoslovenská súťaž v prednese povestí, aj toho roku má v Lipanoch jedného nositeľa ocenenia: žiačka ZŠ Hviezdoslavova Ivana Kušnírová, pod odborným vedením p. Dobrovičovej, zástupkyne riaditeľky školy, získala 2. miesto a tak je už štvrtým nositeľom titulu Šalianskeho Maťka z Lipian.
• Nositeľka titulu Slávik Slovenska Lucia Jacková, žiačka ZŠ Hviezdoslavova, zožala veľký úspech na súťaži „Zpěváčci 2005“ vo Veľkých Losinách (Česká republika), kde za dva dni absolvovala päť vystúpení so švajčiarskymi ľudovými piesňami z nášho regiónu.
• Došlo k oživeniu a reorganizácii klubu dôchodcov, ktorý teraz reprezentuje p. Štefánia Majtnerová, učiteľka v dôchodku; z posledného obdobia si členovia klubu odniesli nevšedné zážitky zo zájazdu do prihraničných poľských miest Muzsyna a Krynica.
V zámere kapitoly ešte pridáme: prostredníctvom internetu sme zistili, že v regionálnej tlači (Bardejovské novosti, Novinky, Podduklianske novinky, Prešovský denník Korzár, Prešovský večerník), ale i v denníku Sme bolo o Lipanoch uverejnených 42. článkov. Píše sa v nich o viacerých oblastiach života v meste.

VIII. Cirkevný život_______________________________________
Život v lipianskej farnosti v tomto roku tiež poznamenali niektoré významné udalosti (spomenuli sme ich v úvode kronikárskeho zápisu). Na prvom mieste spomenieme aprílové udalosti vo Vatikáne: úmrtie pápeža Jána Pavla II. a následne konkláve – voľby nového pápeža Benedikta XVI.. Smutnou udalosťou vo farnosti bolo aj úmrtie duchovného správcu Domu pokojnej staroby kanonika vsdp. Karola Hörmanna (podrobnejší zápis o ňom bude v kapitole X. Obyvateľstvo). Z farských udalostí spomenieme najmä: predstavenie farnosti v Rádiu Lumen (bližšie pozri v predchádzajúcej kapitole o kultúre v meste – str. 124.), I. etapa obnovy farského kostola sv. Martina, biskupa, vydanie knihy o Štefanovi Bečaverovi (opäť bližšie v kapitole o kultúre – str. 124 – 125). Lipianska farnosť tiež participovala na príprave a priebehu návštevy švajčiarskych priateľov (bližšie kapitola I. Samospráva mesta – str. 107 a kapitola III. Významné udalosti a návštevy – str. 115). Nezabudneme ani na ustanovenie farskej pastoračnej rady.

Úmrtie pápeža Jána Pavla II.
Na začiatku mesiaca apríla Vatikán a celá Katolícka cirkev  žili dvoma udalosťami. 2. apríla o 21,37 vo svojom súkromnom apartmáne vo Vatikáne zomrel pápež Ján Pavol II., Poliak, občianskym menom Karol Wojtyla, v 26. roku pontifikátu. Pohrebné obrady sa konali na Námestí sv. Petra vo Vatikáne za obrovskej účasti hláv štátov, monarchov, predstaviteľov cirkví, kardinálov, biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníc, veriaceho ľudu zo všetkých svetadielov. Zádušnú sv. omšu celebroval kardinál Joseph Ratzinger, prefekt  Kongregácie pre náuku viery, blízky spolupracovník Jána Pavla II.. Telesné pozostatky zosnulého pápeža boli uložené v krypte pod bazilikou  sv. Petra vo Vatikáne. Duchovní a veriaci vo farnosti Lipany sa so Sv. Otcom Jánom Pavlom II. rozlúčili sledovaním pohrebných obradov prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky a osobitnou rozlúčkou v kinosále premietaním DVD formátu (zostavili manželia Vavrekovci a farár ThLic. Šosták) s dvoma slovnými vstupmi (Slávka Rabatinová a farár) a s využitím aktuálneho úvodníka Štefana Hríba v týždenníku • týždeň.

Voľba nového pápeža Benedikta  XVI.
Následne – 18. apríla – sa začalo konkláve – voľba nového pápeža. Na druhý deň 19. apríla za pápeža bol zvolený kardinál Joseph Ratzinger, ktorý prijal meno Benedikt XVI.. Zvolený bol hlasmi 100 kardinálov z počtu 115 hlasujúcich. Pôvodom je Nemec, pápežského úradu sa ujal ako sedemdesiatosem ročný. Úradu sa ujal 24. apríla slávnostnou inauguračnou sv. omšou, v ktorej prijal pápežský, tzv. rybársky prsteň  a pápežskú štólu – pálium. Otvorene sa prihlásil k odkazu  svojho predchodcu „Nebojte sa!“ Je 265, nástupcom sv. Petra. Jedno z jeho prvých vyhlásení sa dotýka Európy: „Aby proces zjednocovania priniesol svoje ovocie Európa potrebuje znovu objaviť svoje kresťanské korene tým, že dá priestor etickým hodnotám, ktoré tvoria časť jej širokého a pevného duchovného dedičstva. Pápežské meno Benedikt, prijal po pápežovi Benediktovi XV. (1914 – 1922) preto, že mu chce vzdať hold za jeho neúnavné úsilie pomôcť utečencom  a zjednotiť sieť  rozpoltený vojnou. Benedikt XV. zastával politiku neutrality, v rokovaniach sa usiloval o nastolenie mieru – podľa odborníkov to bol prvý moderný pápež.

Duchovní a bohoslovci
O duchovných, resp. budúcich duchovných farnosti uvedieme toto: 
• K 1. júli došlo k výmene kaplán: Doterajší druhý kaplán Mgr. Martin Talnagi bol preložený do farnosti Tulčík a na jeho miesto nastúpil Mgr. Vladislav Karabinoš. Nový kaplán sa narodil 25. januára 1978 v Prešove, pochádza z Uzovských Peklian, farnosť Ražňany, dekanát Sabinov, ordinovaný bol 14.6.2003 v Košiciach. Jeho prvým pastoračným – kaplánskym pôsobiskom bola farnosť Jenkovce (dekanát Michalovce) v rokoch 2003 – 2005.
• Náš rodák Peter Jacko, SDB (salezián) po minuloročných doživotných – večných sľuboch (pozri rovnakú kapitolu v roku 2004 – III. Zväzok kroniky, str. 90) toho roku prijal rád diakonátu dňa 11.6. v talianskom Turíne, kde je sídlo Saleziánov dona Bosca. Konsekračnou modlitbou a vkladaním rúk mu rád diakonátu udelil J. Em. Kardinál Severin Poletto, arcibiskup metropolita v Turíne. Slávnosti vysvätenia sa zúčastnili najbližší príbuzní diakona a náš farár ThLic. Vladimír Šosták.
• Lipianska farnosť má v tomto roku týchto bohoslovcov: Pavol Kožuško (filiálka Lúčka), Lukáš Poklemba (Lipany) vo 4. ročníku a Dalibor Ondrej (Lipany) v 2. ročníku Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. V Spoločnosti božieho slova (SVD) sa na kňazstvo v misiách pripravuje Lukáš Mizerák (Lúčka) , mladší brat kňaza – verbistu Jána Mizeráka, SVD, ktorý bol ordinovaný v roku 2000. Misijne pôsobí v Číne (toho času študuje). Gréckokatolícka farnosť Ďačov (Lipany si jej filiálkou), ktorú spravuje o. ThLic. Michal Zorvan, má bohoslovca z Lipian Mirona Dudu, 2. ročník Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity.

Farská pastoračná rada
V minuloročnom zápise sme predstavili pastoračný projekt farnosti (IV. Zväzok kroniky, str. 87). Na pomoc duchovným v jeho realizácii bola ustanovená farská pastoračná rada, v ktorej budú pracovať títo občania Lipian: Daniela Bednárová Kornel Brosch, František Bujňák, Martin Drobňák, Terézia Gergelčíková, Adrián Harčár, Anna Hrabčáková, Jozef Jacko, Lenka Murínová, Anna Polomská, Petra Vavreková, Mária Vokálová. Dňa 26.11. vo sv. omši členovia pastoračnej rady zložili sľub, po sv. omši sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie. 

Farské slávnosti
Významné boli aj tohoročné farské slávnosti. Postupne sa konali takto:
• Vigília slávnosti sv. Petra a Pavla dňa 28.6. v mestskej hale vo večerných hodinách. Sv. omšu celebroval  a katechézu po nej viedol P. Angelo Lemme, OSA, predstavený komunity rehole augustiniánov v Košiciach. Vigília mala aj spoločenskú časť agapé po katechéze.            
• Odpustová slávnosť Narodenie Panny Márie v dňoch 10. a 11. septembra mala bohatý program. V súlade s pastoračným programom bola duchovne zameraná na charitu. Na plagáte charitu symbolizovala plastika žobráka pri nohách sv. Martina, biskupa z hlavného oltára farského kostola. Slávnosť otvárala sv. omša, ktorú v mestskej hale celebroval vdp. Ing. Maroš Kuffa, farár a správca veľkého resocializačného centra Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach (Spišská diecéza, dekanát Poprad, subdekanát Kežmarok). Po sv. omši nasledovali stretnutia Lipancov s hosťami workshopy: Právo na život (vdp. Maroš Kuffa), farská charita (Ing. Ján Dečo, riaditeľ arcidiecéznej charity Košice), Dieťa ako dar (Mgr. Monika Gregová), spoločné agapé, koncert Pavla Nagya a radosť z tanca. Nedeľňajší program slávnosti sa konal vo farskom kostole sv. Martina, biskupa: sv. omša (vdp. Juraj Kormoš, kaplán), sv. liturgia východného obradu (o. RNDr. Jozef Voskár, gr. kat. duchovný), sv. ruženec, slávnostná sv. omša (vdp. Tomáš Čap, farár – dekan z Torysy). Vyvrcholil adoráciou Eucharistie a slávnostnými vešperami (viacerí duchovní a bohoslovci). Plagát slávnosti je dokumentačnou prílohou tejto časti zápisu.
• Slávnosť titulu farského chrámu sv. Martina, biskupa, mala takmer celodenný program. V dopoludňajších hodinách košický arcibiskup metropolita Mons. Alojz Tkáč celebroval sv. omšu kňazských rekolekcií, ktoré potom pokračovali vlastným programom. Večernú sv. omšu slávnosti celebroval vdp. PhLic. Ladislav Cichý, farár – dekan zo Sabinova. Okrem nášho chrámového zboru pri sv. omši účinkovala aj sabinovská dychovka.
• Nie menej významnou, pritom milou (aj keď mini lipianskou) udalosťou bola sv. omša v kaplnke sv. Michala na Staroľubovnianskom hrade 1. mája pri príležitosti otvorenia  letnej turistickej sezóny na hrade. Sv. omšu celebroval  Th.Lic. Vladimír Šosták, lipiansky farár, koncelebrantom bol ThLic. Daniel Boleš, prefekt Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, v rokoch 1997 – 1999 kaplán farnosti Lipany, autor knihy Mesto Lipany 1312 – 2000. Aká je tu súvislosť? Nie náhodná. Ako sa zmienime ďalej, od apríla prebieha rekonštrukcia interiéru farského kostola. Krátko pred jej začiatkom, s láskavým pochopením správy hradu, vzácny gotický mobiliár kostola bol prevezený práve do hradnej kaplnky. „Na adresu“ gotických skvostov nášho chrámu v homílii vdp. Boleša zaznelo:  „Keby tí, ktorí vytvorili tieto sochy a oltáre neboli do nich vložili svoju vieru nebolo by také krásne. Tieto diela nesú posolstvo – je v nich viera našich otcov. Čítajme, čo nám nimi chceli povedať, a snažme sa to zachovať pre ďalšie generácie. Boh necháva stopy, skrze ktoré ho môžeme nájsť, spoznať a prísť k nemu. Či už je to v prírode alebo v takých dielach“. Ak spomíname náš gotický mobiliár kostola ešte uvedieme, či kronikárovi sa podarilo získať zaujímavú štúdiu p. Márie Spoločníkovej, známej východoslovenskej reštaurátorky sakrálnych pamiatok, o reštaurovaní piety z oltára kaplnky Sv. Kríža (severná kaplnka farského kostola) v rokoch 1968 – 1969, ktorá podľa reštaurátorky je našou najstaršou a najpozoruhodnejšiu pietou. Štúdia bola uverejnená v ARS – Umeleckohistorickej revue SAV – Bratislava, 1971, 1 – 2, str. 205 – 212. Veľmi zaujímavé čítanie! Pri obstaraní kópie citovanej štúdie pomohli pracovníčky našej mestskej knižnice.
Viaceré ďalšie farské udalosti sú zaznamenané vo farskej kronike.

Obnova farského kostola - interiér
V minuloročnom zápise o cirkevnom živote (III. Zväzok, str. 91 – 92) sme spomenuli projekt obnovy farského kostola. Jeho realizácia sa začala v apríli rekonštrukciou interiéru. Na samom začiatku bolo sťahovanie mobiliára kostola do náhradných priestorov (už sme ho v tejto kapitole spomenuli), po ňom nasledovalo odobratie pôvodnej mramorovej dlažby (svojpomocneň a jej doprava do firmy Slovstein v Spišskom Podhradí na leštenie. Pokračovalo sa archeologickým prieskumom, ktorý vykonal Archeologický ústav SAV – VPS Košice. Prvoradou požiadavkou výskumu bolo identifikovať nivelity oboch podláh v kostole a tiež vyjasniť vzájomné vzťahy jednotlivých priestorov kostola. Zo záveru výskumu vyplýva, že sondy (celkom päť) poskytli len veľmi málo archeologického materiálu a i ten bol nevýrazný. K zaujímavým nálezom však patrí 7 ks bronzových (prípadne mosadzných) kovaní, ktoré možno zatiaľ iba rámcovo datovať do obdobia novoveku a tiež minca – denár kremnickej razby z roku 1627. Tieto nálezy boli odkryté v blízkosti sondy 5 v pôvodnej sakristii kostola. Podrobné výsledky výskumu obsahuje štúdia, ktorá je uložená v archíve farského úradu. Búracie práce si ďalej vyžiadali demontáž okien, elektroinštalácie, odstraňovanie – zoškrabovanie starých náterov zo stien (svojpomocne). Nové okná vyrobila firma Jána Vargu zo Sabinova, novú elektroinštaláciu vykonali lipianski elektrikári. Montáž podlahového kúrenia zabezpečila firma Urgas Ladislava Urdu a jej betónové pokrytie firma Repres (Milan Poklemba). Uloženie dlažby (s využitím  pôvodnej) vykonala firma Slovstein Spišské Podhradie s domácou svojpomocou. Na vymaľovanie interiéru (po sanačných a ostatných omietkach) sa podujal Pavol Milkovič, ktorý v severnej kaplnke zreštauroval stropné maľby evanjelistov a obnovil zlatenie (kde sa našli jeho stopy pod nátermi). Celkové náklady tejto časti rekonštrukcie farského kostola predstavujú čiastku .................................
Rekonštrukčné práce boli ukončené tak, že nedeľná časť odpustovej slávnosti Narodenia Panny Márie 11. septembra sa mohla sláviť vo farskom kostole.

Štatistika
Zo štatistiky farnosti (iba za Lipany) vyberáme: 63 krstov (28 dievčat a 35 chlapcov), 12 sobášov a 38 pohrebov (17 žien, 20 mužov a jedno dieťa).

IX. Telovýchova a šport___________________________________                                                                                                                                                           
II. Futbalová liga 
Zápis o telovýchovnom a športovom živote toho roku v Lipanoch začneme „horúcou“ aktualitou – FK Odeva je v druhej lige, v ktorej bude mať pätnásť súperov od Bratislavy po Michalovce, medzi nimi z blízkeho okolia aj Prešov. Novým trénerom Odevy v II. lige sa stal Jozef Daňko, jeho asistentmi E. Jacko a B. Malaga. Za kapitána si hráči zvolili tiež Lipanca, futbalistu s ligovými i medzinárodnými skúsenosťami v Rakúsku Štefana Jacka, jedného z trojice bratov futbalistov (Emil, Ľubomír, Štefan). Lipiansky futbal tak zaznamenáva významný úspech v 80. roku organizovaného futbalu. Súčasťou osláv bol rovnako jubilejný 25. ročník medzinárodného futbalového turnaja Memoriál Antona Repľa, v ktorom štartovali družstva 1. FC Tatran, výbery poľských miest Krosno a Muzsyna a usporiadajúci FK Odeva Lipany. 
Druholigová premiéra (1. kolo) vyvolala v Lipanoch veľký záujem. Prvým súperom Odevy bol bratislavský Slovan na domácom, lipianskom ihrisku. A výsledok? 1:3 pred 4 540 divákmi. Denník Sme v prílohe Šport z 25. júla výsledok komentoval takto: „Bojovnosť a nasadenie na domácej strane na kvalitu a skúsenosť súpera od Dunaja nestačili“ (jm). Nový tréner zasa týmito slovami: „škoda, že my sme nastúpili s priveľkým rešpektom, z čoho pramenil rýchlo inkasovaný gól. Chválim ich však za bojovnosť a za to, že sa súpera zvučného mena nezľakli“ (Ján Miroľa v denníku Sme). Premiérové stretnutie Lipany hrali v tejto zostave: Hvozda – Štieber, Džubák, Štofan, J. Janič – Šott (52. Kizák), Seman, Š. Jacko, Desiatnik (nový hráč z bratislavského Rapidu), L. Janič – J. Angelovič (strelec jediného gólu Lipian).
Vráťme sa však k treťoligovému ročníku. Ten Odeva Lipany skončila na 5. mieste po 30. kole s výsledkom 30  15 :4 : 11 : 38  49. Posledné stretnutie na pôde ihriska vo Svidníku dopadlo s výsledkom 2:1. Lipiansky gól vstrelil Štofan. V bilancii 30. kola sa úspešne ocitli aj hráči Odevy : Angelovič na 3. mieste so 16 gólmi, Štofan na 5. mieste s 13 gólmi.
Lipianski dorastenci v II. lige zaznamenali výsledky : starší dorast 28  8  :  3  :  17  37  :  73  27 a mladší 28  10  :  3  :  15  41  :  54  33. Obidve družstvá skončili ročník zhodne na 10. mieste. Prvoligoví žiaci boli o čosi úspešnejší : starší 8. miesto s výsledkom 26  9  4  12  47  :  55  31 a mladší 6. miesto s výsledkom  26  14  3  9  64  :  48 45.

Tenis : Davisov pohár
Druhá tohoročný veľká aktivita bola tenisová. Neodohrala sa priamo v Lipanoch, ale s Lipanami súvisí. V minulom roku sme zaznamenali malý medailón slovenského tenistu Michala Martiňáka, po otcovi Lipanca. V tomto roku bol Michal účastníkom svetovej tenisovej udalosti roka – finále Davisovho pohára v Bratislave v novom Národnom  tenisovom centre. Príloha denníka Sme vtedy priniesla na 1. strane veľký titulok „Slovensko siaha na tenisový Olymp“. Slovensko sa so finále prebojovalo cez Španielsko (1. kolo 4:1) a Argentínu (semifinále 4:1) aj zásluhou Michala. Vo finále však slovenskí vrcholoví tenisti podľahli Chorvátsku. Zo štvorice finalistov uvedieme ešte vizitku Michala Mertiňáka: Narodený 11.10.1979 v Považskej Bystrici, výška 180 cm, hmotnosť 85 kg, poradie v rebríčku 165., bilancia v DC  8:2, dvojhry  4:2, štvorhry :  0. A ešte spoza siete: V štyroch zápasoch štvorhry stratil len jediný set – v júlovom štvrťfinále s holandskou dvojicou.
Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu je spomínaná príloha denníka Sme „Historické finále Davisovho pohára“, 23. strana denníka Sme z 22. decembra uvádza Michala medzi laureátmi ankety Tenista roka na 3. mieste s počtom 68 bodov a v ankete mesačníka Slovenský tenis o najpopulárnejšieho tenistu roka 2005 na 6. mieste s počtom 9 bodov.

Športová hala
Tretia aktualita je už opäť len lipianska. Je to športová hala na štadióne, ktorá po neúrodných rokoch ožila športom. V polovici roka sa na jej hraciu plochu uložil umelý trávnik, aby sa v dňoch 23. a 24. júla pri príležitosti jej otvorenia mohli konať oslavy lipianskeho futbalu a už spomínaný 25. ročník Memoriálu Antona Repľa. 
Náklady na rekonštrukciu haly si vyžiadali 1,6 mil. Sk z rozpočtu mesta a z príspevku od Slovenského futbalového zväzu a Prešovského samosprávneho kraja. Po viacúčelovej mestskej hale to bude druhý moderný stánok s univerzálnym využitím. Okrem futbalu poslúži rozvoju ďalších loptových hier – hádzanej, volejbalu, tenisu. Kapacita haly je 300 divákov. Stane sa z nej jedinečný objekt, doslova pýcha mesta a celého regiónu.

Deň detí a športu
Do košíka tohoročných športových a telovýchovných podujatí v meste pridáme ešte tri:   
• 1. jún bol venovaný širokej verejnosti ako Deň detí a športu s celodenným športovým a kultúrnym programom na viacerých lokalitách v meste, okrem iných aj atletická súťaž, turnaje vo futbale, volejbale a stolnom tenise. V popoludňajších hodinách súčasťou programu bolo zhodnotenie celoročného zberu odpadového papiera so žrebovaním o bicykel a iné vecné ceny, ale aj ocenenie žiakov a kolektívov mestských škôl za reprezentáciu školy či mesta. Kultúrno-spoločenská časť vyvrcholila v popoludňajších hodinách reprezentáciou  škôl a záujmových telies v programe „Dovoľte nám vystúpiť“ a vystúpením country skupiny Colorado z Prešova. Sprievodnými akciami boli „otvorené dvere“ Fitness centra a cyklistická  túra žiakov.

Mladí rybári
• Mladí rybári zvládli veľmi náročnú akciu – 24 hodinové preteky v chytaní rýb so štartom v sobotu 23. júla. Chytalo sa všetkými dovolenými spôsobmi, úlovky sa vážili a vracali do vody rožkovianskeho štrkoviska. Vďaka sponzorom žiaden z unavených rybárov neobišiel naprázdno. 

Šachisti
• V decembrovom vydaní Aktualít lipianskej radnice sa objavil veľavravný titulok „Výsledky šokovali“. Titulok sa týka lipianskych šachistov. A čím šokovali? Tretím miestom v 4. lige šachových družstiev po neúspechu v predchádzajúcom ročníku. Ale aj ďalšie výsledky sú pekné: Ľ. Kušnír a F. Jabcon boli najúspešnejší na turnaji O pohár 17. novembra, J. Sobota bol druhým najúspešnejším zahraničným účastníkom turnaja v poľskej Muzsyne, kde zaujali aj študenti A. Kučin, M. Petrík a M. Lazorík, ktorí obsadili prvé tri miesta.

X.  Obyvateľstvo_________________________________________
Počet obyvateľov
Kapitolu začneme komentárom k najdôležitejším štatistickým údajom z oddelenia evidencie obyvateľstva mestského úradu. Do roku 2005 mesto vstupovalo s počtom 6 279 obyvateľov, čo znamenalo, po viac ako dvadsiatich rokoch, pokles  o 28 obyvateľov v porovnaní s rokom 2004. K 1. januáru 2006 oddelenie evidovalo 6 312 obyvateľov, čo je už o 33 obyvateľov viac. V počte obyvateľov je zaevidovaných 1 422 detí vo veku od 0 do 15 rokov. 

Narodení
V matrikách narodených bolo toho roku zapísaných 78 detí, z toho 22 detí z lokality Za traťou (28,2 % z počtu narodených). Novorodencom rodičia zvolili 27 chlapčenských a 27 dievčenských mien. 

Frekvencia mien
Frekvencia mien nebola výrazná v prospech niektorých mien: u chlapcov sa päťkrát  vyskytovalo meno Jakub, trikrát mená Jozef, Lukáš, Matej, Tomáš; u dievčat trikrát Radoslava/Radka a dvakrát Barbora, Katarína, Lýdia, Nikola, veronika, Viktória. Najviac detí (12) sa narodilo v auguste.

Najstarší občania
Ako najstarším žijúcim obyvateľom sme v priebehu roka blahoželali: Anne Hadzimovej, Terézií Ištoňovej, Imrichovi Majtnerovi.

Úmrtia
Do kníh úmrtí matrikári zapísali 47 obyvateľov, z toho 12 z domu pokojnej staroby. Najviac úmrtí – 9 – bolo v decembri, v ostatných mesiacoch 8 (september) až 1 (január).  Najstaršími z nich boli: Mojzešová Terézia (*1911), Turlíková Helena (*1911) a najmladšími:  Smetana Miroslav (*2000), zahynul tragicky – pozri kapitolu Mimoriadne udalosti, Dzurusová Vladimíra (*1988), Grejták Jaroslav (*1977) - zahynul tragicky – tiež pozri citovanú kapitolu. Z úmrtí niektoré spomenieme: Tokarčík Štefan (*1921) - dlhoročný vedúci lipianskej pošty, Pekarčíková Božena (*1926), vychovávateľka školskej družiny na ZŠ, knihovníčka, vsdp. Hörmann Karol, kanonik, duchovný správca DPS – pozri nasledujúci osobitný zápis, Nalevanková Katarína (*1962), manželka riaditeľa OO PZ v Lipanoch, zahynula pri dopravnej nehode. 

†   Vsdp. Karol Hörmann, kanonik
Osobitnú zmienku venujeme vsdp. Karolovi Hörmannovi (*2.9.1929, †13.12.2005), kanonikovi.
Do povedomia Lipancov sa dostal v roku 1999, keď sa presťahoval z kňazského domova v Spišskej Kapitule a prijal miesto duchovného správcu DPS. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1952, dlhšie pôsobil ako kaplán, neskôr ako farár a dekan v Rožňavskej diecéze, najdlhšie v Závadke nad Hronom. V kaplnke sv. Mikuláša z Flűe denne celebroval sv. omšu, vysluhoval sviatosť zmierenia. Aj po zhoršení zdravotného stavu, keď mu to zdravie dovoľovalo, bol vždy k dispozícii v duchovnej službe. V posledných mesiacoch života sa jeho zdravotný stav zhoršoval a postupne bol stále viac odkázaný na lôžko, na pomoc personálu charitného domu i svojich blízkych (rodina Vokálovcov – p. Mária Vokálová, manželka MUDr. Eduarda Vokála, lekára – internistu, bola jeho sestrou – poznámka kronikára).
Pohrebnú omšu v chráme sv. Martina v Lipanoch v piatok 16. decembra celebroval Mons. Bernard Bober, pomocný košický biskup, za účasti viacerých kňazov (aj z Rožňavskej diecézy). Potom boli jeho telesné pozostatky prevezené do Závadky nad Hronom, kde v ten istý deň v popoludní pohrebné obrady a sv. omšu celebroval Mons. Eduard Kojnok, diecézny biskup rožňavský.
V roku 2002 sa k trvalému pobytu v Lipanoch prihlásilo 93 obyvateľov a z trvalého pobytu odhlásilo 91 obyvateľov. Zaujímavé je, že odhlásení patrili do mladých rodín a odchodom do iných okresov (42), dokonca štátov (5), riešili svoj problém zamestnanosti. V meste tiež žije 78 obyvateľov s prechodným pobytom, väčšina v prenajatých mestských bytoch, lebo pracuje v meste.
Kapitolu o obyvateľstve využívame aj inak: všímame si výsledky sociologických a demografických výskumov, ktoré zverejňuje aj denná tlač. Napríklad denník Sme uverejnil takého výsledky: Rodí sa viac detí, rodičia dobiehajú, čo zmeškali – odkladali; Bratislava kontra Slovensko: celkom normálne; Väčšina ľudí je už so svojím životom spokojná; Väčšina Slovákov by radšej žila v inej krajine.

Demografický prieskum
Demografický prieskum (denník Sme z 28.6., 3. strana) uvádza, že v roku 2004 sa na Slovensku druhýkrát po sebe narodilo viac detí ako v prechádzajúcom roku, a bolo ich viac, ako všetkých zosnulých. Slovensko tak opäť zaznamenalo prirodzený prírastok obyvateľstva (1 895), čo sa naposledy stalo v roku 2000 (2 427). Roky medzitým boli „mínusové“ (- 844 až -517). Stredná dĺžka života na Slovensku má „stúpajúcu“ tendenciu (2001: muži 69,1, ženy 77,2; 2004: muži 70,3, ženy 77,8). Z Európskej únie krajinou s najvyššou strednou dĺžkou života je Švédsko (77,9) -u mužov a u žien, Francúzsko 82,9. Najnižšiu strednú dĺžku života u oboch pohlaví má Estónsko: muži 65,2, ženy 77,0.
Sociologické prieskumy
Zo sociologických prieskumov nás zaujalo najprv porovnanie niektorých ukazovateľov medzi Prešovským a Bratislavským krajom (výsledky hovoria v neprospech Prešovského kraja):
	Ukazovateľ					Prešov			Bratislava
• počet obyvateľov					794 814		599 787
• miera nezamestnanosti			         	 22,9 %		8,2 %
• počet podnikov					 6 319		  	20 047
• priemerná mesačná mzda			12 535 	       	21 016
• zamestnanci so mzdou nad a pod           nad  	22,72 %	          	54,74 %
   úrovňou priemernej mzdy	        	pod    	77,28 %	          	45,26 %
• ceny elektriny pre domácnosť		             3,20		            3,10
Iný prieskum sledoval ako verejnosť hodnotí vývoj spoločnosti od roku 2002. Na otázku • Ak zvážite všetky okolnosti, nakoľko ste celkovo spokojný so svojím životom? respondenti odpovedali:  

							1994		2004		2005
nie veľmi, alebo vôbec nie som spokojný		63 %		51 %		56 %
veľmi, alebo celkom spokojný				36 %		48 %		43 %
• Aká je finančná situácia vašej domácnosti od roku 2002?
výrazne alebo trochu lepšia				  7 %		13 %		16 %
rovnaká							32 %		36 %		44 %
trocha alebo výrazne horšia				60 %		50 %		39 %
Burcujúci je výsledok prieskumu s otázkou • Ako hodnotíte postavenie a šance obyvateľov svojho kraja oproti priemeru Slovenska?
							Prešov			Bratislava	
• lepšie	   					3 %			     	65 %
• rovnaké						6 %			    	 26 %
• horšie						90 %			      	 6 %
Možno aj pre také ukazovatele väčšina Slovákov by radšej žila v inej krajine. Odpoveď na otázku • Ak by sa dalo vybrať, v ktorej krajine by ste sa najviac chceli narodiť a žiť? vyznela takto: na Slovensku 43,6 % a v inej: od Švajčiarska (8,1%), cez Rakúsko(2,3%) až po Ukrajinu (0,0%). Z vlastností, ktoré najlepšie vystihujú Slovákov, sa uvádzajú: pohostinnosť (33,7%) - najviac a pravdovravnosť (0,5%) - najmenej.
Výstrižky z denníka Sme, z ktorých boli uvedené údaje, sú dokumentačnými prílohami zápisu.
 
XI. Počasie a jeho  osobitosti________________________________                                                                                                                               
Záplavy
Často až nepríjemné na mnohých miestach dramatické výkyvy počasia sprevádzali obyvateľov v Lipanoch, v bližšom či vzdialenejšom regióne. Opäť to boli extrémne teploty v druhej polovici júla alebo nadmerné zrážky (väčšinou lokálne) v júni a v júli, ktoré spôsobili záplavy a veľké materiálne škody. Napríklad hasiči mali veľmi rušnú noc z 10. na 11. júna v Lipanoch (Kameničanka, Lúčanka)  a v blízkych obciach Milpoš, Olejníkov, Ľutina, Pečovská Nová Ves (Ľutinka). Potok Ľutinka bral domy a ohrozoval ľudí, vrtuľníkom evakuovali dvoch obyvateľov Olejníkova, v Pečovskej Novej Vsi škody dosiahli takmer päť miliónov. Voda z potoka zničila viac ako päťdesiat metrov asfaltového koberca na ceste do Ľutiny, ktorý bol položený len pred dvoma rokmi po podobných záplavách. Odplavila tiež štyri domy v rómskej osade v Pečovskej Novej vsi a jeden dom zostal polozbúraný. V Lipanoch boli poškodené brehy obidvoch spomínaných potokov, ktoré zberajú vodu z Čergovského pohoria a pretekajú Lipanami. Na záplavy reagovali lesoochranári, ktorí tvrdia, že v obciach pod Čergovom doplácajú na ťažbu dreva. „Môže to mať katastrofálny dopad na život v čergovských podhorských obciach“. (náčelník Lesoochranárskeho združenia Vlk Juraj Lukáč).

Požiar v Tatrách
Iný prírodný živel – požiar – ničil Vysoké Tatry (oblasť medzi Tatranskou Poliankou a Starým Smokovcom), ktoré len nedávno boli vážne zasiahnuté veternou smršťou. Vysoké Tatry zachvátil požiar, najväčší za posledné polstoročie. Pri jeho likvidácii zasahovalo 90 hasičov z celého Slovenska, vrtuľníky Ministerstva vnútra, Ministerstva obrany a popradskej leteckej spoločnosti Air Transport Európe, čmeliaky Trnavy a Košíc. Hasiči mali k dispozícií okolo 30 cisterien. Požiar vo Vysokých Tatrách ešte zhoršil škody, ktoré napáchala minuloročná kalamita. Ekonomické škody dosahujú milióny, ekologické miliardy korún, lebo požiar poškodil aj pôdu. Na dramatické hodiny z prelomu mesiacov júla a augusta domorodí Tatranci, ale aj vtedy tam prítomní turisti či dovolenkári, len tak skoro nezabudnú. 
 
Kalamita v zime
Na Slovensku do života dramaticky zasiahla  aj zima s nadmerným snežením v polovici decembra. Sneženie paralyzovalo dopravu nielen pod Tatrami, ale aj v iných častiach Slovenska (Šturec, kremnické Bane, Strečno...) Najkomplikovanejšia situácia bola medzi Važcom a Svitom, kde jednu noc motorové vozidlá stáli v kolónach až 13 hodín. Nezávideniahodný bol aj záver decembra. Pred Silvestrom sa na diaľnici medzi Bratislavou a Trnavou stala tragická havária – do seba tu narazilo asi 60 áut vrátane kamiónov. Pri reťazovej nehode zahynuli štyria ľudia a desiatky boli zranení. Sneh a vietor skomplikovali život na Slovensku – zablokovali cesty, vypadávala elektrina, meškali vlaky a lietadlá, polícia vyzývala ľudí, aby necestovali. Paradox počasia: kým v Košiciach pršalo a východ vyzeral ako v apríli v Bratislave boli každú chvíľu neprejazdné niektoré časti v kopcoch.
Takéto podoby malo počasie v našich blízkych i vzdialenejších častiach Slovenska. Výstrižky z denníka Sme, ale aj iných novín, ako dokumentačné prílohy, dokresľujú spomínané anomálie počasia a pôsobenie prírodných živlov.

XII. Mimoriadne udalosti___________________________________
V kapitole X. o obyvateľstve sme dvakrát spomenuli, že medzi zomretými občanmi v tomto roku boli aj obete mimoriadnych udalostí.

†  Mirko Smetana
Tragédia postihla  rodinu Smetanovcov z Ovocinárskej ulice. 18. marca zistili a vzápätí aj nahlásili nezvestnosť päťročného syna Mirka. V tom čase boli rozvodnené potoky z topiaceho sa snehu. Mirko pravdepodobne chcel dostať zakliesnenú loptu pri betónovom priepuste a voda ho strhla. Rodina, susedia, polícia, záchranári so služobnými psami nastúpili do pátrania. Pridali sa k nim aj lipianski hasiči. Všetci boli rozdelení do skupín a prečesávali nielen okolie Lipian, okolité rieky a riečky, ale smerovali aj po toku Torysy až k Prešovu. Niekoľkokrát opakované pátranie bolo neúspešné (trvalo vyše mesiaca), až kým 23. apríla telo utopeného Mirka pri ďalšej pátracej akcii nenašiel vlastný otec za Prešovom, v katastri obce Kendice. Mirkov pohreb za účasti nielen rodiny, ale aj Lipancov, sa konal 26. apríla v dome nádeje.

†  Jaroslav Grejták
Druhú mimoriadnu udalosť zaznamenávame len stručne, pretože kronikár nemal možnosť získať súvislosti a podrobnosti s ňou súvisiace. Ide o tragickú nehodu, keď v nočných hodinách po zrazení motorovým vozidlom na hlavnej ceste pri požiarnej zbrojnici zahynul mladý občan Jaroslav Grejták (28 ročný).

Zaujímavosť: Euromince
Pred tematickým zápisom a záverom tohoročného kronikárskeho zápisu  nemôžeme nespomenúť jednu slovenskú zaujímavosť, ktorá sa však dotýka každého Slováka, teda aj nás Lipancov. Tá zaujímavosť sa volá euro, presnejšie euromince.
V súvislosti s členstvom Slovenska v Európskej únii (EÚ) a budúcim prijatím európskej meny (tzv. vstupom do eurozóny), pravdepodobne od roku 2009, Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) mala rozhodnúť o tom, ktorý z pripravených návrhov na podobu jednej strany euromincí bude definitívny. „V hre“ bolo celkom 10 návrhov: 
• dvojkríž na trojvrší, keltská minca biatec kríž z Veľkej Mače (Veľká Morava), Bratislavský hrad, Panenská veža Devína, Spišský hrad, Kriváň, Madona s Ježiškom (Kremnica), Madona s Ježiškom (Majster Pavol z Levoče) a sv. Cyril a sv. Metod.
Názory odborníkov a výtvarníkov boli rôzne. Podľa ankety, ktorú centrálna banka robila, najviac hlasov získal dvojkríž na trojvrší, druhý bol Kriváň. Banková rada NBS sa však rozhodla pre Kriváň (najkrajší tatranský štít vysoký 2 494 metrov, ktorý storočia nedal spávať spisovateľom, básnikom, maliarom, Štúrovci naň robili národné vychádzky). Podoba Krivaňa by sa mala opakovať na eurominciach všetkých hodnôt.

Na záver____________________________________________
Epilóg kronikárskeho zápisu za rok 2005, po doterajších dobrých skúsenostiach, „prenecháme“ znova primátorovi mesta Ing. Eduardovi Vokálovi. V tohoročných decembrových Aktualitách lipianskej radnice sa vyznal zo svojho vzťahu k Lipanom. Použijeme preto jeho slová: „Je čas Vianoc, koniec starého a začiatok nového roka. Je to čas, keď sa viac pozeráme dozadu, naše dni sú plné vďačnosti, spomienok, ale aj vinšov, prianí a želaní. Moje priania, želania a vinše v týchto dňoch sa týkajú mojich blízkych, priateľov a známych, ale vo veľkej miere aj nášho mesta Lipany, ktoré mám úprimne rád. 
Jeden slávny prejav sa začína slovami mám jeden krásny sen.
Ďalej v ňom Martin Luther King pokračuje v rozprávaní, o akej krajine sníva. Aj ja si niekedy predstavujem, aké by malo byť naše mestečko, aby sa čo najviac priblížilo vysnívanej podobe. Prajem si, aby Lipany boli také, že vo veľkej miere sa dá povedať, že ...
Je to mesto
kde	si veľmi všímame a pomáhame ľuďom osamelým, opusteným a trpiacim,
kde	sme otvorení pomôcť tým, ktorí sú na našu pomoc odkázaní,
kde	sa spoločne tešíme z toho, čo sa podarí a spoločne nás trápia neúspechy,
kde	nie sme ľahostajní k verejnému dianiu,
kde	nám záleží na našom okolí, kde je pekná príroda, množstvo sviežej zelene, čistota,
kde	sú vytvorené dobré podmienky pre šport, kultúru a vzdelávanie,
kde	má mládež možnosti využitia,
kde	chcú žiť mladé rodiny,
kde	nečakáme na pomoc, ale ju hlavne poskytujeme,
kde	sme tolerantní,
kde	je možnosť nájsť si uplatnenie a prácu,
kde	...
	Je to veľa. Myslím si však, že to všetko nemusí byť len sen, mnoho z toho sa dá dosiahnuť, dá sa podstatne ovplyvniť. Často to nie je len o peniazoch, nielen o okolnostiach, ktoré sú ťažko ovplyvniteľné. Je to o našej osobnej angažovanosti bez ohľadu na to ako to prijíma bezprostredné okolie, často o odvahe povedať, ale aj v ťažkostiach presadiť dobrú myšlienku, dobrý nápad. Každý z nás má na plnení tohto sna inú úlohu, iný vplyv. Spolu s poslancami, spolupracovníkmi úradu a komisiami zastupiteľstva sa pokúšame prostredníctvom plánu rozvoja mesta zlepšiť v ňom život, podávame projekty, financujeme rôzne aktivity, pokúšame sa podľa svojich možností a schopností pozitívne ovplyvňovať dianie v našom meste. V niečom sa nám darí viac, v niečom menej. Ale vždy sa urobí viac, lepšie a kvalitnejšie, keď sa na správe verejných vecí podieľa viac ľudí. Preto Vás prosím, vyjadrujte sa k dianiu v meste, príďte s nápadmi, pomôžte pomocnou rukou, radou, myšlienkou, rozhovorom, ale aj prianím a žičlivosťou dobrej veci.
A čo prajem nášmu mestu do nového roka?
• Aby sa ten sen stával viac skutočnosťou,
• aby v Lipanoch žilo stále viac vzácnych ľudí, ktorí nie sú zameraní na seba, ale hlavne na druhých, ktorí vedia pomôcť osamelým i tým, ktorí sú smutní.
• Prajem nášmu mestu viac podnikateľov, ktorí vedia vytvoriť pracovné príležitosti pre živiteľov rodín,
• prajem viac dobrých učiteľov a vychovávateľov, ktorí sa okrem vyučovania plne venujú dobrej výchove našej novej generácie.
Ďakujem všetkým, ktorí sa v tomto roku akýmkoľvek spôsobom podieľali na napĺňaní tohto sna, všetkým prajem radostné a požehnané sviatky a v novom roku veľa úspechov.
A čo zámery mesta pre rok 2006?
• Situáciu v nezamestnanosti zaiste zlepší vybudovanie priemyselného parku, pre ktorý sa z prostriedkov EÚ, štátu a mesta vybuduje technická infraštruktúra (52 miliónov Sk).
• Uzavrú sa práce v súvislosti s využitím termálnej vody z vrtu v lokalite Všivavec. Dlhodobý čerpací pokus, financovaný z prostriedkov mesta a grantu energetickej agentúry, zodpovie na otázky ako ďalej.
• Slovenská správa ciest Košice ako investor akcie Preložka cesty 1/68 Lipany začne s prácami v celkovom objeme okolo 200 miliónov Sk.
• Celkovou rekonštrukciou prejde budova mestského úradu, kina a prístavby, pričom z kinosály sa stane viacúčelový priestor.
• Nové byty obsadí 18 rodín na Štúrovej ulici a 24 rodín Za traťou.
• V spolupráci s Povodím Bodrogu a Hornádu Košice sa pracuje na realizácii protipožiarnej ochrany Kamenického a Lúčanského potoka.
• Bokom neostáva ani nadstavba.
• ...
Môžeme si želať zmysluplnejší záver tohoročného kronikárskeho zápisu pred nasledujúcim tematickým zápisom?

XIII. Tematický zápis:_____________________________________
Osobnosť  Lipian: Prof. František Miko,  DrSc.
Medailón osobnosti Lipian v tomto roku, pri príležitosti 85. narodením venujeme nášmu rodákovi Prof. PhDr. Františkovi Mikovi, Dr.Sc., jazykovedcovi a literárnemu teoretikovi, najvýznamnejšiemu predstaviteľovi „nitrianskej školy“ interpretácie umeleckého textu.
Pochádza z početnej, viacdetnej maloroľnícko-obchodníckej rodiny. Rodičia pochádzali zo známych, tradičných lipianskych rodín Sedlákovcov a Mikovcov. Vyrastal v tolerantnom prostredí, najmä s početnou lipianskou židovskou komunitou. Ľudovú školu vychodil v Lipanoch, gymnázium absolvoval v Prešove (1931 – 1939). Patril medzi tých málo študentov z Lipian, ktorí osem rokov dochádzali do Prešova na štúdia. V rokoch 1939 – 1943 študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (dnes Univerzita Komenského – UK) filozofiu a slovenský jazyk. V roku 1943 ho uväznili pre protifašistickú ilegálnu činnosť. V rokoch 1945 – 1949 pôsobil ako stredoškolský profesor v Prešove a v Košiciach, neskôr bol odborným asistentom na Vysokej pedagogickej škole v Košiciach a v Prešove a pracovníkom Ústavu svetovej literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied (SAV), budoval Kabinet literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky (dnes Ústav literárnej a umeleckej komunikácie) na Pedagogickej fakulte v Nitre, ktorého bol do roku  1974 (a znovu 1986 – 1989) i riaditeľom. V roku 1959 dosiahol vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.), v roku 1964 hodnosť docenta (Doc.) a v roku 1970 hodnosť doktora vied (Dr.Sc.). Hodnosť univerzitného profesora (Prof.) získal v roku 1980, Pri príležitosti životného jubileá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) mu udelila čestný doktorát (Dr.h.c.). Získal aj ďalšie domáce i zahraničné ocenenia.
Venoval sa výskumu slovenskej morfológie, syntaxe, štylistiky, literárneho textu a komunikácie. Pôvodnou doménou jeho vedeckej činnosti bol jazykovedný výskum. Práca v oblasti analýzy jazyka a štylistiky podnietila v ňom záujem o problematiku literárneho diela. Pod jeho vedením sa v nitrianskom Kabinete literárnej komunikácie  a experimentálnej metodiky vytvorila základňa výskumu otázok textovej interpretácie. Dospel k chápaniu štýlu ako formy, ktorá je vyjadrením tvorivej, ideovo-estetickej koncepcie obsahu literárneho diela. To chápe ako zjednocujúci priesečník obsahu a formy ideového a estetického prvku, spoločenského a literárneho kontextu, autorskej originality a tradície.
František Miko vydal celý rad odborných kníh z oblasti svojho vedeckého záujmu, napísal viac ako 100 štúdií v domácich i zahraničných odborných časopisoch. Je spoluautorom Morfológie slovenského jazyka, ktorá vyšla v Bratislave v roku 1966. Viaceré titulky z jeho bohatej bibliografie uvádzame v druhej časti tematického zápisu.       
Z blízkych príbuzných prof. Mika v Lipanoch nežije niekto. Po rodičoch tu však má príbuzných, napr. Turlíkovcov, p. Nižníková. Jeho mama Margita sa v roku 1988 dožila 100 rokov (celkom žila 103 rokov). V tom čase žila u dcéry v Trebišove kde ju pri tejto príležitosti navštívila delegácia vtedajšieho mestského národného výboru (MsNV) vedená predsedom MsNV Miroslavom Semanom. V Lipanoch sama viedla domácnosť do veku 95 rokov. V "Obrázkoch z minulosti Lipian", ktoré zaznamenal známy folklorista Ján Lazorík z Krivian a uverejnil ich kultúrno-spoločenský mesačník Lipany (vychádzal v rokoch 1982 - 1990), sú obsiahnuté aj spomienky Margity Mikovej. Návšteva delegácie MsNV v Trebišove je zapísaná v kronike mesta v roku 1988 (pozri I. zväzok, str. 402 - 403.). Rodinný dom Mikovcov dnes už nestojí, pôvodne stal v južnej časti námestia - v susedstve s bývalou pôrodnicou, - ale "ustúpil asanácii kvôli výstavbe dnešnej Polikliniky Medicum.
Prof. Miko v súčasnosti žije v Bratislave.
Zmienka o našom rodákovi v kronike mesta bola už v roku 1997 v súvislosti so 40. výročím lipianskeho gymnázia. Jubilujúce gymnázium pozdravil osobitným listom, v ktorom okrem iného sa vyznal aj zo svojho vzťahu k Lipanom: 
"...na Lipany s mojou manželkou, ktorá je tiež z Lipian, mnoho v rozličných súvislostiach myslíme, a kde je mi osobne dodnes vzácny každý kút, ako mi utkvel v pamäti.... a tak využívam aj túto príležitosť, aby som aspoň z diaľky pozdravil rodné Lipany z ich nezabudnuteľným okolím a v tom aj gymnázium v nich, ktoré malo pred 350 rokmi za 150 rokov predchodcu v latinskej škole". (pozri II. zväzok kroniky, str. 64 – 65).

Bibliografia Prof. Františka Mika (vybrané tituly)
1962	Rod, číslo a pád podstatných mien
1969	Estetika výrazu
1970	Text a štýl
1973	Od epiky k lyrike
1976	Štýlové konfrontácie
1978	The Programme of The Text
	Style Literature Communication
1972	Spoločenské hodnoty a literárny text
1974	Zrážka spoločenského a literárneho kontextu v povstaleckej próze R. Jašíka
1977	Štrukturalizmus a súčasná literárna veda
	Polemika o "anjelských krajinách" a otázky realizmu v slovenskej próze 40. 	rokov
1978	Tvorba a recepcia
1979	Poézia, človek, technika
1980	Hra o poznanie v detskej próze
1982	Hodnoty a literárny proces
1987	Analýza literárneho diela 
1988	Umenie lyriky
1995	Význam, jazyk, semióza

Literatúra o F. Mikovi a jeho ciele
1979	A. Popovič: Komunikačný aspekt v slovenskej literárnej vede
1980	P. Zajac: Procesuálnosť Mikovej koncepcie štýlu
1985	P. Liba: Systémové presvecovanie literatúry
1989	P. Vašák: Systém literatúry, systém spoločnosti

Úryvok z rozprávania Margity Mikovej
"Pochodzim z najstaršeho ľipianskeho rodu Šedlakofcoch. Šedlaci buľi šedľaci, opchodňici, jeden mešar, dvojo farare a dvojo umreľi v Maďarsku. Vidala som še do daľšej najstaršej rodzini Mikofcoch. Muž Lajoš, jeho braca Jan, Laci - šicke mľinare. Jich ocec mal opchot, aľe potom postavil v Ľipjanoch pri štreke veľki mľin s kominom (dodňeš stoji)".


Kronikárky zápis za rok 2005 schválila mestská rada na 1. zasadnutí dňa 7. februára 2007.


							Ing. Eduard Vokál.
							primátor mesta 
	  
    

