Rok 2006
Úvod
Začíname kronikársky zápis za štvrtý rok volebného obdobia 2003 - 2006, preto miestami tento zápis bude retrospektívnym pohľadom na celé volebné obdobie, Aj tento rok však bol bohatý na udalosti. 

Hlavné udalosti__________________________________________
Hlavné udalosti najprv iba spomenieme, neskôr, v jednotlivých kapitolách, sa k nim opäť vrátime. Predovšetkým k domácim, lipianskym. Ktoré to boli?
V Lipanoch:
a) v samospráve:
• príprava a vykonanie volieb do Národnej rady SR (NR SR) - parlamentných a volieb do samosprávy mesta - komunálnych,
• hodnotenie a záver volebného obdobia 2003 - 2006 (vydanie publikácie Samospráva Lipany - Volebné obdobie 2003 – 2006); 
b) v ekonomike a rozvoji mesta:
• príprava lokality budúceho priemyselného parku,
• práce súvisiace s využitím termálnej vody z vrtu L1 na Všivavci,
• začiatok akcie Preložka cesty 1/68 (200 mil. Sk), základný kameň stavby ú29. júna,
• rekonštrukcia budovy MsÚ, bývalého kina a prístavby,
• podpora opravy farského kostila,
• odovzdanie nových bytov na Štúrovej ulici a Za traťou,
• príprava územia na výstavbu rodinných domov na Rovinkách,
• protipovodňová ochrana  (Kamencký a Lúčasnký potok);
c) v spoločenskej sfére: 
• školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby.
Na Slovensku:
• Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vystúpilo z vlády (nepresadilo schválneie zmluvy s Vatikánom o výhrade vo svedomí),
• voľby do NR SR Potočili kormidlo do ľava v koalícii Smer - SD, SNS, HZDS.
• skončila sa povinná vojenská služba,
• ekonomika prežila rekordný rok (takmer 10 % - ný hospodársky rast, zvýšenie zamestnanoasti skoro o 4 % - historicky najnižšia nezamestnanosť),
• Slovensko sa stáva automobilovou jednotkou (KIA, PSA PEUGEOT, CITRON, VOLSWAGEN) vo svetovom rebríčku výroby áut - počet vyrobených áut na 1 000 obyvateľov v kusoch (58), Slovensko je na 9. mieste,
• slovenská koruna lámala rekordy: najprv prepad 38,7 koruny za euro, potom zvrat - v polovici decembra - spevnenie o viac ako 10 % - menej ako 35 korún za euro,
• prvá medaila na Zimných olympiských hrách (ZOH) pre Slovensko v ére samostatnosti - strieborná v snoubordkrose;
• tragické udalosti:
 • 19. januára: pád lietadla AN - 24 na maďarskom území (smrť 42 ľudí - vojakov vracajúcich sa z misie KFOR v Kosove),
• 16. novembra: banské nešťastie v Novákoch (zával v hĺbke 200 m usmrtil štyroch baníkov - siedmim sa podarilo ujsť).

I.  Samospráva mesta______________________________________
Spomenuli sme, že pred koncom tohto roka samospráva hodnotila svoje pôsobenie vo volebnom období najmä z hľadiska svojich kompetencií v zmysle príslušných zákonných ustanovení, kompetencií originálnych i prevzatých. 

Kompetencie mesta
Všimnime si preto, aké základné kompetencie, dane zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto má:
• hospodárenie s majetkom mesta a zvereným majetkom štátu,
 zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu,
• určovanie a schvaľovanie niektorých daní,
• usmerňovanie ekonomickej činnosti v meste,
• spravovanie mestských komunikácií, cintorínov, športových a kultúrnych zariadení ,
• zabepečovanie verejnoprospešných služieb,
• vytváranie a ochrana podmienok pre zdravý spôsob života,
• vytváranie podmienok pre zásobovanie mesta,• zabezpečovanie územnoplánovacej dokumentácie, vykonávanie investičnej činnosti, 
• zabezpečenie verejného poriadku,
• vykonávanie časti kompetencií v sociálnej oblasti,
• osvedčovanie listín a podpisov a vedenie kroniky.
O jedenásť rokov neskôr zákon NR SR č. 461/2001 Z.z. priniesol rozsiahly presun kompetencií na obce, mestá a na vyššie územné celky (VÚC): na úseku školstva, pozemných komunikácií, stavebného poriadku, matrík, opatrovateľstva, ochrany prírody, regionálneho rozvoja a zdravotníctva. Na výkon týchto kompetencií mesto Lipany spolu s okolitými obcami zriadilo spoločné úrady v týchto oblastiach: matrika, územné plánovanie a stavebný poriadok, školský úrad, úrad ochrany prírody s kompetenciou vydávania povolení na výrub stromov. Na úseku regionálneho rozvoja bol v roku 2003 zriadený spoločný obecný úrad, ktorý sa v roku 2004 pretransformoval na Združenie obcí hornej Torysy (ZOHT). 
Pre úplnosť ešte dodáme, že život mesta ovplyvnilo aj prijatie fiškálnej decentralizácie zákonom NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu daní z príjmov pre územnú samosprávu. Týmto zákonom štát stabilizoval príjmy samosprávy  a určil nový spôsob ich financovania. 
Samosprávu v meste vykonávajú: mestské zastupiteľstvo (12 poslancov), primátor mesta, komisie zastupiteľstva (10), mestská školská rada, mestský úrad, spoločné obecné úrady a združenie obcí.

Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v roku 2006 zasadalo osemkrát (v celom volebnom období malo 43 zasadaní). Pri vymenúvaní schválených dokumentov a závažného programu zasadaní uvedieme číslo a dátum zasadnutia.
Všeobecne záväzné nariadenia
Dôležitou úlohou MsZ je schvaľovanie všeobecne záväzných nariadení /VZN/. V roku 2006 boli schválené tri:
 VZN o mestských cintorínoch a ich prevádzkovom poriadku (36. - 26. januára),
• VZN o dani z nehnuteľností v roku 2007 (43. - 23. novembra),
• VZN o poskytovaní finančných prostriedkov na podporu rodinných pomerov dieťaťa (43. - 23. novembra).
Z množstva závažného programu MsZ vyberáme:
• hospodárenie mesta: rozpočet a záverečný účat (4. - 19. 4. 2007),
• grantový program a dotácie mesta (4. - 19. 4. 2007),
• hospodárenie Technických služieb, s.r.o., Lipany (4. - 19. 4. 2007) - vo všetkých troch prípadoch výsledky za rok, ale prerokované až v roku 2007,
• zdravotníctvo (40. - 29. jún a 4. - 19 apríl 2007),
• preložka cesty 1/68 (37. - 23. február),
• priemyselný park (38. - 6. apríl),
• postup prác pri využívaní vrtu L1 (37. - 23. február, 38 - 6. apríl),
• pripravenosť mesta na mimoriadne situácie, protipovodňová ochrana (39. - 19. máj), 
• opatrenia na zníženie kriminality (42. - 26. október),
• výsledky škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v školskom roku 2005/2006 (41. - 14. september),
• aktualizácia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (43. - 23. november),
• určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre komunálne voľby (41. - 14. septembre),
• slávnostné ukončenie volebného obdobia samosprávy 2003 - 2006 (43. - 23. novembre) s ocenením poslancov, organizácií a jednotlivcov: 14 poslancov (vrátane tých, ktorí sa v priebehu volebného obdobia vzdali mandátu), 8 organizácií: poľské mesto Piwniczna, Charitný dom Lipany, Odeva Lipany, MILK-AGRO Prešov, COOP Jednota Prešov,TJ Odeva Lipany, KN Modrá Torysa Lipany, SITUR Sabinov - Lipany a traja jednotlivci: Ing. Ján Turlík, Mgr. Rudolf Bucko a Milan Fabián.
Po komunálnych voľbách, ešte do konca roka 2006, sa uskutočnilo prvé zasadanie nového MsZ, ktoré prerokovalo správu mestskej volebnej komisie o výsledku komunálnych volieb. Primátor mesta a zvolení poslanci zložili predpísaný sľub. 
Podrobný program zasadaní MsZ, vrátané schválených - prijatých uznesení, zápisníc a prerokovaných materiálov sú sprístupnené pre verejnosť na webovej stránke www.lipany.sk.

Mestská rada
Mestská rada (MsR) je poradným a odporúčacím orgánom MsZ. Okrem prerokúvania materiálov pre zasadnutia MsZ z programu vyberáme:
 súhlas s kronikárskym zápisom za rok 2004, príprava návštevy ministra dopravy SR Pavla Prokopoviča (stav pripravenosti preložky štátnej cesty 1/68 a príprava ďalšej etapy),  postup prác na projekte Priemyselný park,  rokovania vo veci využitia vrtu L1,  petícia časti obyvateľov mesta proti realizácii 2. etapy preložky cesty 1/68,  stretnutie s delegáciou ukrajinského mesta Chust po podpise dohody (s poslancami MsZ pokračovalo na neformálnom stretnutí),  príprava slávnostného ukončenia volebného obdobia samosprávy.

Hospodárenie mesta
K hospodáreniu mesta sa v kronike vyjadrujeme spravidla po prerokovaní záverečného účtu v MsZ, ktoré hodnotí plnenie rozpočtu za kalendárny rok. Najprv sa vyjadríme k tomu, čo rozpočet je a čo ho tvorí.
Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta a je súčasťou rozpočtu sektore verejnej správy. Riadi financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta a vychádza z ustanovení niekoľkých zákonov. Je členený na príjmy a výdavky, ktoré sú usporiadané do bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií.
Bežné príjmy sú rozpísané na finančné krytie nákladov výkonu samosprávnych pôsobnosti mesta.
Kapitálové príjmy sú napĺňané hlavne z predajov majetku mesta, z nenávratných finančných zdrojov, z návratných zdrojov (úvery), z prebytku bežných príjmov a zo združených prostriedkov. Sú určené na financovanie investičných zámerov mesta.
Finančné operácie zahŕňajú peňažné fondy mesta, ktorých zdrojom sú: prebytok hospodárenia za uplynulý rok, zisk z podnikania, zostatky účtov z minulých rokov, refundácie nákladov na rozvod plynu a elektrickej energie v meste.
Mesto tvorí aj rezervný fond z prebytkov hospodárenia (minimálne 10 %) a ten na základe rozhodnutia MsZ môže byť použitý na odstránenie havarijného stavu majetku mesta, prípadne na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami.
Zo záverečného účtu vyplývajú tieto výsledky hospodárenia mesta v roku 2006 (v tisícoch Sk):
					Príjmy			Výdavky		Rozdiel
• Bežný rozpočet			123 140		106 495		16 645
• Kapitálový rozpočet		 72 909		  99 413	         - 26 504
• Finančné operácie			  21 517		    1 153		20 346
• Rozpočet spolu                                217 566		207 061		10 505
• Výsledok hospodárenia		196 049		205 908	         -   9 859
 (BP + KP) – (BV + KV)
Súhlasné stanovisko k hospodáreniu mesta v roku 2006 vyjadrili:
• Hlavná kontrolórka mesta: "Na základe uvedenej analýzy odporúčam MsZ v Lipanoch schváliť celoročné hospodárenie mesta bez výhrad". (PhDr. Andrea Varmeďová).
Nezávislý audítor: "Podľa môjho názoru účtovná uzávierka mesta Lipany, zastúpeného Mestským úradom v Lipanoch, vyjadruje verne, vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta k 31. 12. 2006 a výsledky jeho hospodárenia, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o učtovníctve" (Ing. Jana Hirjaková).
Vo volebnom období 2003 - 2006 príjmy mesta predstavovali čiastku 389 160 tis. Sk a výdavky 358 660 tis. Sk ( v roku 2006 skutočnosť k 30. júnu).

Majetok mesta
Majetok mesta na základe vykonanej inventarizácie so stavom k 30. novembru predstavuje hodnotu 304 614 165,71 Sk. Ústredná inventarizačná komisia  (ÚIK) schválila na vyradenie neupotrebiteľný majetok v hodnote 5 394 848,29 Sk.

II. Štátna správa_________________________________________
V tejto oblasti pôsobí v Lipanoch niekoľko organizácií, ktoré na základe požiadania predkladajú MsZ informácie o svojej činnosti. 

Nezamestnanosť
Obvykle v mesiaci máji je MsZ informovane o stave nezamestnanosti. Informáciu predkladá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Detašované pracovisko Prešov - Sabinov, Vysunuté pracovisko detašovaného pracoviska  Lipany (ÚPSVaR).
Za mesto Lipany informácia uvádza tieto údaje (so stavom k 5. máju):
• počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ)				425
  - z toho: -  žien  	      							235
	     -  výkon absolventskej praxe					  20
• počet zaradených UoZ do evidencie					130
• počet vyradených UoZ z evidencie					135
V porovnaní so stavom v roku 2004 (604 UoZ) je tendencia klesajúca.
• Podľa dĺžky evidencie najviac nad 12 mesiacov 			237
• Podľa rodinného stavu najviac ženatých/vydatých			245
• Podľa vekového zloženia najviac 25 - 44 rokov			193
• Podľa stupňa vzdelania najviac vyučených				135
• Podľa najčastejšej klasifikácie vykonávaného zamestnania
  pred evidenciou najviac osoby bez pracovného zaradenia		191
Kvôli porovnaniu v okrese Sabinov v tomto období bolo v evidencii 5 142 UoZ, čo predstavuje mieru nezamestnanosti v okrese 22,68 %. Mesto Lipany sa na tomto stave podieľa 8,26 %.

Aktivačné práce
Na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných mesto využívalo aj aktivačné práce. V súčasnosti je to viac ako 160 nezamestnaných pri pohybe podľa toho, ako si uchádzači našli zamestnanie, prípadne boli práceneschopní. Povinnosťou týchto pracovníkov je odpracovať 12 hodín aktivačných prác týždenne, väčšinou v drobnej stavebnej činnosti, na úprave zelene, pri údržbe parkov a verejnej zelene, pri čistení mesta a zimnej údržbe, v lesoch a pod. Niektorí pracujú aj v administratíve a kultúre priamo na MsÚ, alebo školských zariadeniach, prípadne ako koordinátori (majstri). V súčasnosti je to 9 koordinátorov na celý pracovný úväzok a 5 na polovičný. Koordinátori organizujú pracovníkov na aktivačných prácach, ale aj priamo sa podieľajú na údržbe mestského majetku. Za každého UoZ v aktivačných prácach, ktorý splnil mesačný počet hodín, mesto získava 800 Sk, za 160 uchádzačov 128 000 Sk mesačne, z čoho uhrádza mzdy a odvody koordinátorov, poistenie zapojených nezamestnaných, ochranné pomôcky, náradie a časť drobného materiálu.

Neziskové organizácie
Do tejto kapitoly priradíme ešte neziskové organizácie, ktoré v Lipanoch pôsobia.
SITUR (Sabinovský inštitút trvalo udržateľného rozvoja), občianske združenie v roku 2006 sa sústredilo na riešenie tzv. rómskeho problému najmä so zameraním na RKC (rómske komunitné centrum: dokončenie rekonštrukcie bývalej kotolne pri RKC, zriadenie pracovnej dielne, rómske občianske oko - hliadky, malí rómski slávici. Druhou oblasťou boli projekty mesta vypracované SITUR-om: Art connects - Umenie spája, výtvarná galéria, výstavba infraštruktúry v rómskej osade, vytvorenie systému individuálneho prístupu.
Iné občianske združenie, MATERSKÉ CENTRUM DANKA A JANKA, je projekt pre zdravší životný štýl mamičiek a ich detí. Organizuje pravidelné i nepravidelné aktivity. Okrem týchto v roku 2006 realizovalo aj projekty: "Región priateľský k deťom", "Zariadenia priateľské k deťom" (v našom meste boli ocenení: Hotel Mladosť, Potraviny MILK - AGRO a supermarket COOP JEDNOTA, projekt EQUAL ) materské centrá pri presadzovaní princípu rovnosti príležitostí na trhu práce, kurz "Z materskej dovolenky do práce" Naštartovanie motivačných procesov u žien, ktoré vedú k ich efektívnemu presadzovaniu sa na trhu práce a otvorenie "Bodkova - detské ihrisko" (postupná rekonštrukcia detských ihrísk). Prvé také ihrisko bolo otvorené vedľa Materskej školy Centrum pri príležitosti návštevy švajčiarskych priateľov. 
Do tretice OZ ADELI je združením detí a mládeže, predovšetkým mladších ako 25 rokov, so zámerom prevádzkovania čajovne ako objektu na realizáciu mládežníckych aktivít. Podporuje a realizuje najmä aktivity zamerané na zvyšovania sebadôvery a aktivizácie detí a mládeže hornotoryského regiónu. Okrem základného projektu "Čajovňa mladých Pavučina" aktivity občianskeho združenia boli zamerané aj na prípravu literárnych, diskusných a hudobných večerov a na podujatia v spolupráci s mestom, farským úradom a ŠZŠ (Špeciálna základná škola). Do projektu čajovne bolo zapojených 13 študentov gymnázia.

III. Významné udalosti a návštevy_____________________________
K významným tohoročným udalostiam patrí dvoje volieb: v polovici júna voľby do NR SR (parlamentné) a na začiatku decembra voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne).

Parlamentné voľby
Parlamentné voľby sa na Slovensku uskutočnili 17. júna. Hneď na úvod k nim sa žiada povedať, že "otočili kormidlo doľava". Ich jasným víťazom sa stal Smer SD, ktorý získal 50 poslancov. Volebná účasť bola historický najnižšia od pádu komunizmu na Slovensku 54,67 %, v Lipanoch 48,34 %, v Prešovskom kraji 51,2 %.
Podľa výsledkov volieb do NR SR sa dostali politické strany a hnutia:
Smer  SD		671 185 voličov		29,14 %		50 kresiel
SNS			270 230 voličov		11,73 %		20 kresiel
ĽS HZDS		202 540 voličov		  8,79 %		15 kresiel
ktoré vytvorili vládnu koalíciu, a
SDKÚ DS		422 815 voličov		38,35 %		31 kresiel
SMK			269 111 voličov		11,68 %		20 kresiel
KDH			191 443			  8,31 %		14 kresiel
ktoré tvoria opozíciu.
Najvýznamnejšie ústavné funkcie obsadili:
Pavol Paška (Smer SD) - predseda NR SR
Robert Fico (Smer SD) - predseda vlády SR.
V Lipanoch boli zaznamenané tieto výsledky:
Strany koalície: Smer SD				779 hlasov
                             SNS				279 hlasov
		     ĽS HZDS				158 hlasov
Strany opozície: SDKÚ DS				375 hlasov
                              KDH				281 hlasov
		      SMK				 5 hlasov
Ostatné politické strany (celkom ich kandidovalo 21 ) získali od 82 hlasov (KSS) až po žiaden hlas (Prosperita Slovenska a SĽS).
Za volebné naj - na Slovensku boli uvedené:
• výsledok SDKÚ DS - strane, ktorej predvolebné prieskumy volebnej mienky prisudzovali aj menej ako 10 % hlasov, pripadlo 18,35 % (+),
• výsledok ĽS HZDS - oproti voľbám v roku 2002 mu ubudlo 358 213 hlasov (-),
• najvyššie zastúpenie v NR SR podľa počtu poslancov má Bratislavský kraj (50), najnižšie Trenčiansky kraj (11), Prešovský kraj zhodne s Banskobystrickým krajom majú po 12 poslancov.
V Lipanoch sa hlasovalo v štyroch volebných okrskoch. Predsedami okrskových volebných komisií boli: 1.  Martin Majtner (KDH)		2. Dana Koľová (SĽS)
			     3.  Anna Dvorščáková (OKS)		4. Janka Hucková (KSS)
Dokumentačnými prílohami tejto kapitoly kronikárskeho zápisu sú: výsledky parlamentných volieb v Lipanoch a novinové výstrižky (denník Sme).
Komunálne voľby 
Komunálne voľby  (voľby do orgánov samosprávy obcí) sa uskutočnili mesiac pred záverom kalendárneho roka - 2. decembra. V Lipanoch ich riadila miestna volebná komisia, ktorej predsedom bol Ján Pavlovský, zástupca ĽS HZDS. Prebiehali v štyroch volebných okrskoch, v ktorých ako predsedovia okrskových volebných komisií pôsobili títo občania mesta: 1. Martin Majtner (koalícia KDH - SDKÚ DS), 2. Marta Kaczorovská (koalícia Smer, SF), 3. Ing. Anton Bednár (koalícia Smer SD – SF), 4. Martin Havrila (ĽS HZDS).
Na funkciu poslancov kandidovalo 30 kandidátov z dvoch koalícií (SDKÚ DS, KDH), (SMER SD - SNS – SF), z ĽS HZDS a Strany zelených. Na funkciu primátora mesta  kandidovali: Vladimír Jánošík, Ing. 40. r., učiteľ a Eduard Vokál, Ing. 46 r., technik, doterajší primátor.
Mestské zastupiteľstvo na svojom 41. zasadaní dňa 14. septembra t.r. určilo, že nové MsZ po voľbách bude mať 12 poslancov. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 4 612 občanov mesta, volieb sa zúčastnilo 1 932 voličov (41,89 %), počet platných hlasov pre poslancov bol 1 837, pre primátora mesta 1 893. 
Na základe hlasovania v okrskoch okrskové volebné komisie a miestna volebná komisia konštatovali tieto výsledky:

Primátor mesta
• primátor mesta s počtom 1 208 hlasov sa stal Ing. Eduard Vokál, druhý kandidát - Ing. Vladimír Jánošík - získal 658 hlasov.
Poslanci MsZ
• za poslancov MsZ boli zvolení:
  PhDr. Viera Urdová (SDKÚ DS, KDH), učiteľka				914 hlasov
  Vladimír Babjak (SDKÚ DS, KDH), technik					881 hlasov
  Ing. Daniela Bednárová (SDKÚ DS, KDH), projektový manažér   	 	761 hlasov
  Gabriela Pinterová (SDKÚ, KDH), učiteľka					695 hlasov
  Ing. Štefan Turlík (SDKÚ, KDH), stavebný technik				680 hlasov
  Ing. Vladimír Jánošík (Smer SD, SNS, SF), učiteľ				665 hlasov
  Vladimír Plavčan (SDKÚ DS, KDH), vodohospodár				664 hlasov
  Emil Jacko (Smer SD, SNS, SF), učiteľ						629 klasov
  Ing. František Harčár (Smer SD, SNS, SF), ekonóm				610 hlasov
  Mgr. Vladimír Lipovský (SDKÚ DS, KDH), učiteľ				624 hlasov
  JUDr. Jana Toporcerová (SDKÚ DS, KDH), advokátka			608 hlasov
  Ing. Jozef Majtner (SDKÚ DS, KDH), stavebný inžinier			534 hlasov
Z doterajšieho MsZ bolo opätovne zvolených 9 poslancov (75 %), novými členmi MsZ budú: Gabriela Pinterová, Vladimír Plavčan a Ing. Jozef Majtner. 
Ostatní kandidáti na poslancov  - po voľbách náhradníci - získali od 448 hlasov (Anna Černická) do 138 hlasov (Mária Bujňáková).
Zloženie sľubu primátora a poslancov sa uskutočnilo ešte pred záverom roka, na 1. zasadaní MsZ dňa 15. decembra.
Pre úplnosť výsledkov komunálnych volieb ešte dodáme, že z ôsmich krajov Slovenska najvyššiu účasť voličov na voľbách dosiahol Prešovský kraj (53,01 %) a Sabinovský okres sa umiestnil v pásme 46,26 % až 49,43 %. Na Slovensku sa z počtu  4 306 280 osôb oprávnených voliť zúčastnilo 2 052 003, čo predstavuje 47,65 %. Oproti všetkým ponovembrovým voľbám (rozumej od roku 1989) samosprávnych orgánov obcí je to menej (v decembri 2002 sa zúčastnilo 49,51 % voličov). Aj tentoraz bola vyššia volebná účasť  na vidieku ako v mestách: mestá a mestské časti 36,76 %, obce 61,93 %. 
Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú: vyhlásenie kandidatúry pre voľby, volebné noviny, zloženie volebných komisií, výsledky volieb v Lipanoch a novinové výstrižky o výsledkoch volieb na Slovensku a v krajoch.

Významné návštevy  Pavol Prokopovič   - minister dopravy
Významné návštevy boli tri:
• 20. 2.: V súvislosti s preložkou cesty 1/68 mesto navštívil minister dopravy SR 
Pavol Prokopovič. Témou rozhovoru bolo riešenie dopravnej situácie v okrese Sabinov a začatie lipianskej preložky. Minister vyjadril spokojnosť s časovým harmonogramom práce. 29. mája navštívil mesto ešte raz pri príležitosti položenia základného kameňa preložky cesty 1/68, ktorá je vlastne prvou etapou budúceho obchvatu nad starým cintorínom po západnom okraji mesta s napojením na hlavnú cestu pred Kamenicou. 

Švajčiarski priatelia
• 18. - 21 8.: Pri príležitosti siedmeho výročia otvorenia Charitného domu pokojnej staroby a konsekrácie kaplnky sv. Mikuláša z Flüe navštívili Lipany vzácni švajčiarski priatelia: čestný občan Lipian p. Hansruedi Schrieber a Peter Rost, predseda cirkevnej správy v Birmensdorfe. Návšteva mala bohatý program, ktorý vyvrcholil v nedeľu účasťou na sv. omši vo farskom kostole, otvorením nového detského ihriska pri MŠ Centrum a volejbalovým turnajom o pohár čestného občana. Dojmy vzácnych priateľov boli zaiste príjemné a milé, keď po skončení návštevy a po návrate do Švajčiarska adresovali Lipancom ďakovný list, z ktorého vyberáme:
"Milé občianky a občania Lipian, ahoj detičky a veľké deti, vážený pán primátor!
...Chcem sa Vám poďakovať za tie krásne stretnutia a nezabudnuteľné momenty, ktoré sme počas troch dní mohli s Vami stráviť... Srdečne ďakujeme všetkým za pestré, veselé a krásne chvíle a už dnes sa znova tešíme na ďalšie slovensko-švajčiarske stretnutia.
V nerozlučnom spojení Vaši ..." (podpisy).

Delegácia mesta Chust (Ukrajina )
• 15. 6.: Prvá oficiálna návšteva delegácie ukrajinského mesta Chust, s ktorým Lipany majú podpísanú dohodu o spolupráci. Začiatok návštevy bol na pôde mestskej rady, neskôr sa s delegáciou stretli aj ostatní poslanci na svojom neformálnom rokovaní pred najbližším zasadnutím MsZ. Obojstranne sa dohodli konkrétne podujatia v oblasti kultúry, športu, riadenia samosprávy a možnosti rozšírenia podnikateľských aktivít.... Možno prvým krokom k naplneniu spoločných zámerov bola účasť výtvarne nadaných detí  z mesta Chust v sprievode troch pedagógov na našom  Medzinárodnom maliarskom plenéri Art connects v júli. Mesto Chust sa nachádza  v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a jeho predstaviteľom je kolega nášho primátora "miskij golova Michajlo Džanda".

IV. Činnosť podnikov______________________________________
Rozvoj podnikania
Na úvod kapitoly sa najprv pozrieme  na rozvoj podnikania v končiacom sa volebnom období. Vysoká nezamestnanosť, ktorá na konci roka 2002 v našom regióne predstavovala 34 % predznamenala tieto priority v tejto oblasti:
• zvýšiť regionálny význam nášho mesta vytvorením vhodných podmienok na podnikanie veľkým a malým podnikateľom so zreteľom na vytváranie nových pracovných príležitostí;
• pripraviť podmienky na efektívne využitie tzv. hnedých a zelených plôch v meste na podnikanie a uchádzať sa o investície zvyšujúce zamestnanosť;
• výstavbou verejnoprospešných stavieb zmierniť nezamestnanosť v meste;
• preveriť možnosti využitia prieskumného vrtu na geotermálne a rekreačné účely (o tom v nasledujúcej časti kapitoly).
Systematická práca a komunikácia s podnikateľským sektorom sa prejavila vo vytvorení desiatok nových pracovných príležitostí a tento trend má predpoklady pokračovať. Na základoch krachujúcej firmy ZVL začali svoju činnosť nové firmy: TEAM INDUSTRIES, s.r.o., Turany (strojárska výroba), IMB, s.r.o., Lipany (výroba horčice), ENTR, s.r.o. Prešov (obchodná činnosť, kovoobrábanie), EKOKART Andrej Angelovič (výroba kartónov), EKOREM, s.r.o. (obchodná  činnosť, pilčícke práce, natieračské práce), Borsuk Jozef J&B TREND Dubovica (výroba a montáž roliet, obchodná činnosť), Kaperák Vendelín (striekanie karosérií áut), Demek Jozef AUTOKLAMP (striekanie karosérií), ZVL KOVO Lipany, s.r.o.,(strojárska výroba, obchodná činnosť). V bývalom areáli VĽAD : SLUŽBYT, s.r.o., (strojárska výroba), EKOBYT, s.r.o., (spracovanie drevnej hmoty, biomasa), PARTS&COMPONENTS (strojárska výroba). Nové firmy sa zaradili k doposiaľ úspešným firmám ODEVA, s.r.o., ORAC SLOVAKIA, s.r.o., MEDICPRODUCT, k.s., ALUMINIUM SYSTÉM, s. r. o, HAMONT, s.r.o., LIPTEC, s.r.o., ULTRAPLAST, s.r.o., ktoré pôsobia v pôvodných priemyselných zónach. Svoje miesto v Lipanoch majú aj spoločnosti poskytujúce v širokom rozsahu služby, obchodné organizácie (obchodné reťazce) či pobočky najväčších bánk. 
K zvýšeniu zamestnanosti prispel aj rozvoj stavebníctva. V meste a jeho okolí sa z mestského rozpočtu, štátneho rozpočtu, prostriedkov EÚ, grantov, súkromného kapitálu financovali a financujú projekty za viac ako miliardu korún, pričom na ich preinvestovaní sa podieľali firmy z mesta i regiónu. 
Ďalším pozitívnym krokom je realizácia  priemyselného parku (písali sme o ňom v roku 2005 - pozri str. 117 III. zväzku kroniky a propagačný materiál rovnakého názvu pri tohoročnej prílohe  publikácii Samospráva Lipany - Volebné obdobie 2003 – 2006).

Geotermálny vrt
V predchádzajúcej časti sme spomenuli geotermálny vrt. Rysuje sa, že bude dlhodobým záujmom mesta, preto opäť najprv celkový pohľad. 
Na konci 70. rokov minulého storočia v regióne hornej Torysy podniky Nafta Michalovce a Geofyzika Brno realizovali štátnu úlohu zameranú na zistenie množstva uhľovodíkov. Aj keď prvé výsledky boli veľmi optimistické, záver expertov bol negatívny vo vzťahu k ťažbe ropy a zemného plynu. Prítomnosť týchto strategických surovín bola potvrdená, ale nie v takom množstve, ktoré by zaručovalo ekonomickú efektívnosť vložených nákladov.
Vrt je situovaný pri skládke komunálneho odpadu Všivavec. V súvislosti s ním sa hovorilo aj o prítomnosti horúcej vody, preto mestská samospráva si vytýčila za úlohu preveriť túto hypotézu a v prípade potvrdenia urobiť kroky na jej efektívny využívanie. Mesto vrt odkúpilo a po vypracovaní projektu sa začali technické a geologické práce. A predpoklad? Boli identifikované kolektory geotermálnych vôd s výdatnosťou voľného prielivu 15 l/s, ložiskovou teplotou v rozmedzí 94 C až 102 C s nízkou mineralizáciou. Celkové náklady v stavebnej príprave technologickej a geolgickej činnosti predstavovali čiastku cca 16 miliónov korún. Mesto podniká ďalšie kroky v 2. etape (v roku 2006 mesto, presnejšie MsZ, sa touto problematikou zaoberalo viackrát).
Potenciál geometrálnej vody otvára neuveriteľné možnosti rozvoja nášho mesta, hlavne v cestovnom ruchu a energetike. Aj preto primátor mesta situáciu okolo vrtu občanom viackrát vysvetľoval na stránkach Aktualít lipianskej radnice (ALR) - pozri vydania z mesiacov apríl a jún. Podobne aj problematika preložky štátnej cesty 1/68, ktorá sa začala realizovať položením základného kameňa dňa 29. mája s termínom ukončenia do 10. mesiaca roku 2008. Hlavným realizátorom prác je firma EKOTECHNIKA plus s viacerými subdodávateľmi.

Obchodné organizácie
Spomenieme ešte obchodné organizácie, v našej terminológii obchodné reťazce, ktorých v posledných rokoch na Slovensku (aj v Lipanoch) pribudlo.
Najviac obchodných prevádzok v Lipanoch donedávna mala Jednota, spotrebné družstvo Prešov, dnes COOP JEDNOTA (obchodný dom a hotel Lipa a viacero menších - väčších prevádzok v centre i v okrajových častiach mesta). V súčasnosti prevádzkuje iba SUPERMARKET na prízemí bývalého obchodného domu. Supermarket vznikol rekonštrukciou predajne potravín (rozšírením o podchody). Slávnostné otvorenie supermarketu sa uskutočnilo 21. júna toho roku. Vedúcou supermarketu je M. Pavlinská, jej zástupkyňami R. Ceperková a E. Bučková. V novom supermarkete sa rozšíril sortiment, pribudlo oddelenie mäsových výrobkov.
Z ďalších obchodných organizácií uvedieme (v zátvorke sídlo predajní): MILK AGRO (Nám. sv. Martina, Sabinovská ul.), CBA KARMEN - potraviny (dve predajne na Nám. sv. Martina), Jano - mäso, údeniny - Peter Kandráč (Nám. sv. Martina), MECOM TRADE - mäso údeniny (prízemie bývalého obchodného domu), MSO SPIŠ - mäso - údeniny (Sabinovská ul.), ESO - drogéria (Kuzmányho ul.) a iné. Okrem nich sú to ešte ďalšie súkromné prevádzky obchodu a služieb. V predchádzajúcich zápisoch sme niektoré z nich už spomenuli.

Zdravotníctvo
Výraznými zmenami v posledných rokoch, najmä v končiacom sa volebnom období, prešlo aj zdravotníctvo. Mestské zastupiteľstvo sa touto problematikou permanentne. Výsledkom boli dva roky:
• odkúpenie majetku od Prešovského samosprávneho kraja, spravovaného Poliklinikou v Sabinove, a
• ukončenie činnosti mesta v Poliklinike Medicum, súčasne s vytvorením podmienok vstupu ďalších poskytovateľov  zdravotníckych služieb do mesta.
Podľa zmluvy o prevode časti zdravotníckeho zariadenia mesto prevzalo majetok v hodnote 2 469 990,46 Sk. O pozitívnych a negatívnych zmenách, ktoré spomenuté ozdravné opatrenia priniesli sme písali v minuloročnom zápise (III. zväzok kroniky, str. 112 – 113).
Zdravotnícke zariadenia
Zdravotnícke zariadenia v Lipanoch sú v súčasnosti  rozmiestnené takto:
Komenského 20:
• pediatrické ambulancie: MUDr. Ladislav Andreánsky, MUDr. Kornel Brosch,
			           MEDSAL - MUDr. Alena Senderáková,
• interná ambulancia: MUDr. Magdaléna Kohiová,
• zubná ambulancia: MUDr. Zuzana Kušníková,
• kožná ambulancia: COSMODERM - MUDr. Gabriela Machalová
• logopéd: LOGO - Malagová
• psychiatrická ambulancia: Poliklinika Sabinov - MUDr. Mário Kríž, psychiater,
• doprava: LOMEX, s.r.., JUDr. Jozef Karabaš;
Komenského 22: 
• zubné ambulancie: MUDr. Milan Gaľa, MUDr. Peter Pašen;
Poliklinika Medicum, Nám. sv. Martina 9:
• MEDIKO - DENT  rntgén,
• MEDIKO - DENT  laboratórium,
• HAR - MED - MUDr. Martin Harčár, gynekologické ambulancia,
 ORL - MUDr. Stanislav Turlík, krčné,
• SANTÉ  lekáreň,
• NEUBC - MUDr. Bohuslav Čisárik, neurologická ambulancia, 
• Diabetologická ambulancia - MUDr. Andrej Kuchárik, 
• MUDr. Juraj Staník, všeobecná ambulancia pre dospelých,
• RENI - MED - MUDr. Renáta Kačaková, ambulancia pre dospelých,
• MUDr. Michaela Petríková, ambulancia pre dospelých,
• MUDr. Michal Popovec, očná ambulancia,
• MEDICUM, ortopedická ambulancia - MUDr. Peter Cvengoš,
• MEDICUM, chirurgická ambulancia - MUDr. Július Svätojanský, MUDr. Jurij Chudov,  
 interná ambulancia - MUDr. Emil Turák, MUDr. Irena Dudášová, 
			    MUDr.  Eduard Vokál;
Poľná ulica: 
• praktickí lekári pre dospelých: MUDr. Daniel Lukáč, MUDr. Kvetoslava Lukáčová;
"Biely dom" Nám. sv. Martina 41:
• MUDr. Eva Stanková, zubná ambulancia,
• MUDr. Terézia Chlebovcová, pediatrická ambulancia;
Lekárne:
PONIKLEC, Nám. sv. Martina 73
SANTE, Nám. sv. Martina 9
Sv. Martina, Nám. sv. Martina 13
• Požiarna zbrojnica, Nám. sv. Martina 58:
• Stanica rýchlej lekárskej pomoci, Slovenská záchanná, a.s.
Po tom, čo v Lipanoch bola zrušená lekárska  služba prvej pomoci (LSPP), po tom, čo mesto vytvorilo priestorové podmienky, konečne sa urgentná zdravotnícka pomoc priblížila občanom mesta a okolia.
Záchranná zdravotná služba
Stanica záchrannej zdravotnej služby (ZZS) v Lipanoch je jednou zo 74 staníc Slovenskej záchrannej, a.s. prevádzkovaných v partnerstve s dánskou spoločnosťou Falck, najväčším poskytovateľom záchranných služieb v Európe. Základným cieľom spoločnosti je vybudovať modernú profesionálnu sieť staníc na Slovensku, čo platí aj pre stanicu v Lipanoch. 
V Lipanoch bola stanica "spustená" 1. júna  toho roku. Spolupracuje so susednými stanicami (Sabinov, Beharovce). Slovenská záchranná je po technickej stránke (sanitky, prístroje) vybavená na modernej európskej úrovni. Má kvalifikovaných zamestnancov, ktorí si zvyšujú svoju odbornosť.
Hovorkyňa ZZS Falck, záchranná, a.s., ktorá nám poskytla informácie je Mgr. Jana Pôbišová a vedúcim záchranárom Jozef Sontág.

V. Výstavba mesta________________________________________
Stavebné akcie
Volebné obdobie samosprávy 2003 - 2006 bolo bohaté aj vo výstavbe mesta. Každý rok sa realizovali viaceré stavebné akcie, ktoré skvalitňovali podmienky života občanov, organizácií či inštitúcií. Aj v roku 2006 k nim pribudli ďalšie. V predchádzajúcich častiach zápisu sme už spomenuli geotermálny vrt, priemyselný park či preložku cesty 1/68. Ďalšie môžeme zhrnúť do týchto bodov: 
• rodinný a polyfunkčný dom,
• rekonštrukcia kultúrneho domu, stavebné úpravy kinosály a prestavby k nej pre viacúčelové využitie kinosály,
• úprava verejných priestranstiev, parky a rekreačnej zóny mesta,
 úprava verejných plôch a priestranstiev - vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany.
O jednotlivých akciách teraz podrobnejšie:
• Rodinný a polyfunkčný dom sú stavby vyvolané asanáciou bytového fondu i nebytových priestorov v súvislosti s preložkou cesty 1/68 a potrebou náhradného bývania pre asanantov v južnej časti námestia v miestach, kde nová komunikácia vyústi do kruhovej križovatky v centre mesta. Rodinný dom má podlahovú plochu ako pôvodný rodinný dom Vojtkovcov na Sabinovskej ulici určený na asanácia. Dokončený bol do konca roka. Polyfunkčný dom v centre mesta nahrádza asanované obchodné prevádzky s využitím podkrovia na bývanie.
• Rekonštrukcia kultúrneho domu znamenala: zateplenie fasády a stropu mestského úradu - časti kultúrny dom, t.j. knižnice, kina, prístavby a priľahlých priestorov s výmenou okien a drobnými stavebnými úpravami. Stavebné úpravy kinosály z výškovej úpravy, hľadiska pre možnosť rôzneho využitia. Priľahlé priestory boli stavebnými úpravami prestavané na šatne, kuchynku a sociálne zariadenia. Úpravy boli rozšírené aj na prednú časť objektu - budovu mestského úradu (zateplenie a výmena okien).
• Úprava verejných priestranstiev zahŕňa parky a rekreačnú zónu v časti Gľace - v povodí Kamenického potoka, lesopark so zachovaním a úpravou a úpravou krížovej cesty, s vybudovaním nových chodníkov a plôch pre aktívny oddych v centre mesta (svah pod starým cintorínom, bývalé ovocné záhrady Lipancov). 
• Úprava verejných priestranstiev a vybudovanie vodnej plochy na hornom toku Kamenického potoka a záchytného poldra, ktorý bude zabezpečovať protipovodňovú ochranu mesta od prívalových vôd Kamenického potoka. Vodné plochy budú súčasťou rekreačnej zóny Gľace s prepojením cyklistickým chodníkom k rekreačnej oblasti Špárová.
Projekty týchto stavieb boli vypracované v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu, v letných mesiacoch boli vydané územné rozhodnutia a do konca roka prebiehali stavebné konania jednotlivých stavieb.
 K menším akciám patrili: rekonštrukcia kotolne v zdravotníckom zariadení Medicum, pokračovanie v zatepľovaní objektov MŠ Centrum na Nám. sv. Martina, požiarna zbrojnica, najmä kvôli úpravám priestorov pre záchrannú zdravotnú službu, opravy miestnych komunikácií, detské ihriská a návrhy nových sadových úprav zelených plôch.
Pripomenieme ešte, že v priebehu roka boli spracované zmeny a doplnky územného plánu mesta Lipany, ktoré po dlhom procese spracúvania boli prerokované a schválené na 40. zasadnutí MsZ dňa 29. júna.

Granty
V závere kapitoly sa dotkneme aj oblasti grantov, najmä projektov, ktoré v roku 2006 boli podporené:
• "Rozvoj a skvalitnenie kultúrnych služieb v meste Lipany a okolí" - nenávratný príspevok od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MV a RR) vo výške 6 610 868 Sk.
• "Verejné priestranstva, parky a rekreačná zóna mesta Lipany" - prostriedky z PHARE 95 000 eur.
• "Priemyselný park Za traťou" - nenávratný príspevok od Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIOU) vo výške 52 688 900 Sk.
• "Stavebné úpravy športového areálu" - dotácia Ministerstva financií SR (MF SR) 250 000 Sk.
• "Deratizácia, dezinsekcia a eliminácia biologického odpadu v určenej komunite" - dotácia Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR)  vo výške 27 800 Sk.
• Dotácia Ministerstva kultúry SR (MK SR)  na maliarsky plenér 100 000 Sk.
V prípade úspešnosti projektov mesto participuje minimálne 5 % z oprávnených nákladov.

VI. Školstvo____________________________________________
Od roku 2002 v kronikárskych zápisoch o školstve píšeme o kompetenciách mesta a  o zriaďovateľskej funkcii (pozri III. zväzok, str. 119 – 123).

Normatívne rozpočty
V tomto roku si preto prednostne všimneme normatívne rozpočty v školstve v roku 2006 po predchádzajúcom zlúčení dvoch základných škôl do jednej (ZŠ Komenského 113), po zrušení centra voľného času (CVČ) a zriadení stredísk záujmovej činnosti (ŠSZČ):
   ZŠ Hviezdoslavova      11 701 tis. Sk		ZŠ Komenského 113      20 749 tis. Sk
   MŠ Centrum                  3 119 tis. Sk		MŠ kpt. Nálepku	        3 015 tis. Sk
   ŠJ Hviezdoslavova       1 239 tis. Sk		ŠJ Komenského 113         1 292 tis. Sk
   ZUŠ			       6 233 tis. Sk		
   ŠSZČ Hviezdoslavova  1 486 tis. Sk		ŠSZČ Komenského 113    2 756 tis. Sk
		     Spolu: 51 590 tis. Sk
Oproti roku 2003 normatívne rozpočty škôl a zariadení narástli o 10 473 tis. Sk.

Školský úrad
Mestu ako zriaďovateľovi prislúcha ekonomické riadenie škôl. Pre odborné a poradenské usmerňovanie Krajský školský úrad v Prešove potvrdil mesto Lipany ako školský úrad s  účinnosťou od 1. 7. 2004. Činnosť v oblasti školstva vykonáva pre 18 základných škôl s priemerným počtom 3 200 žiakov. Mesto Lipany zamestnáva v spoločnom školskom úrade dvoch odborných zamestnancov s patričnými kvalifikačnými predpokladmi. Financovanie školského úradu je zo štátneho rozpočtu prostredníctvom krajského školského úradu. Školský úrad vykonáva: a) štátnu správu v druhom stupni vo veciach, ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,  b) kontrolu dodržiavania VZN v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii štátnej školskej inšpekcie,  c) vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä na príslušný školský rok,  d) poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam. 

Mestská školská rada
Iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania je mestská školská rada. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti škôl a školských zariadení z oblasti školskej problematiky. Jej zasadnutia sú verejné a funkčné obdobie trvá štyri roky. Má 11 členov a jej predsedom je poslanec MsZ Ing. Vladimír Jánošík.

Výsledky škôl
Spoločný školský úrad informoval MsZ na jeho 41. zasadaní dňa 14. septembra o výsledkoch škôl vo výchove a vzdelávaní za školský rok 2005/2006.
Z údajov niektoré vyberáme:
• Základné školy (ZŠ):		ZŠ Hviezdoslavova		ZŠ Komenského 113	            
  počet žiakov	 			447				836
  počet tried					  20				  34
  priemer na triedu				  24				  25
  počet pedagogických zamestnancov	  29				  49
  výsledky Monitoringu 9 (testy)		  59 žiakov			134 žiakov
  - slovenský jazyk - úspešnosť v %	76,2				  84,8
  - matematika				51,8				  74,5
  vymeškané hodiny			       	32 926			   66 787
  priemer na žiaka				  69				  79,89
  neospravedlnených hodín		487				217
• rozmiestnenie žiakov 9. ročníka:
  gymnáziá					  10				  30
  SOŠ konzervatóriá, neštátne školy	 26				  91
  SOÚ						  25				  13
  osemročné gymnázia			    6				    9
• prognóza počtu žiakov:
  2006/2007					474				812
  2007/2008					450				810 - 815
• Základná umelecká škola (ZUŠ):
  počet žiakov									628
  - v individuálnej forme štúdia 							389
  - v kolektívnej forme štúdia							237
  študijné odbory: hudobný, výtvarný, tanečný
  počet pedagogických zamestnancov - interných				  20
					- externých				   	    9
• Materské školy (MŠ):	Námestie sv. Martina			Ulica kpt. Nálepku
  počet detí				124					117
  počet tried				    5   					    5
  priemer na triedu			  25					  23
  vekové zloženie detí	2 - 6 ročné				      2 - 6 ročné
  počet pedagogických zamestnancov  8 - 100 %, 1 - 80 %	   		     9
Podľa predloženej správy každá zo škôl zaznamenala viacero mimovyučovacích a mimoškolských aktivít, na ktorých sa žiaci zúčastnili. Čo i len ich výpočet by bol veľmi rozsiahly. Spolieham sa na to, že školy majú svoje vlastné kroniky, v ktorých dosiahnuté výsledky uvedú. 	
Za všetky aktivity škôl v meste uvedieme aspoň dve a to zo škôl či zariadení, zriaďovateľom ktorých nie je mesto. 

Deň bez bariér
Zaujímavým podujatím Rehabilitačného strediska v Lipanoch (Ul. kpt. Nálepku) bol Deň bez bariér, kultúrno-športový deň. Zúčastnili sa na ňom zdravotne ťažko postihnuté deti (ZŤP) zo všetkých rehabilitačných stredísk (RhS) na území Prešovského samosprávneho kraja (PsK), klienti z Domova sociálnych služieb v Brezovičke, ale aj deti ZŤP, ktoré nie sú umiestnené v žiadnom zariadení sociálnych služieb. Súťažilo sa v športových disciplínach, pri ktorých pomáhali skauti zo 115. zboru Skudos Lipany. Sprievodnými akciami boli živé zvieratá v ohrade (ovečky, barančeky a koníky s možnosťou osedlania). Vynaložené energie nahradil chutný guláš, domáce koláčiky, ale aj všakovaké dobroty od štedrých sponzorov. 

Študentská spoločnosť
Na gymnáziu pretrváva tradícia študentských spoločností. V októbri toho roku sa konalo valné zhromaždenie (ustanovujúce)  študentskej spoločnosti Q - VEL. Študenti aplikovanej ekonómie a zároveň členovia spoločnosti spolu s akcionármi schválili stanovy spoločnosti a podnikateľský plán. Ten obsahuje pestré podnikateľské aktivity, charitatívne  a spoločenské akcie. Študentská spoločnosť chce prispieť k spestreniu života študentov a učiteľov gymnázia, no bude organizovať aj mnohé aktivity pre inštitúcie v meste.

VII. Kultúra____________________________________________
Kultúrno-spoločenský život v meste koordinuje oddelenie  -  referát kultúry MsÚ v spolupráci so školami, spoločenskými organizáciami, záujmovými umeleckými združeniami a skupinami a prostredníctvom kalendára podujatí. Podujatia  na  jednotlivé mesiace sa prenášajú do stálej rubriky Aktualít lipianskej radnice, kvôli informovanosti občanov. 

Mestská kultúra
Mestská kultúra  stojí na troch "pilieroch":  
• kultúrno-spoločenská práca, mimoškolská výchova a vzdelávanie, kultúrne služby,
• záujmovo-umelecká činnosť,
• medzinárodná spolupráca.
Vo volebnom období 2003 - 2006 mesto schválilo podmienky pre miestnu kultúru sprevádzkovaným troch kultúrnych stánkov: v januári 2004 mestskú halu na Hviezdoslavovej ulici, v júni toho istého roka pódium na námestí a v závere tohto roka mestskú galériu (po rekonštrukcii kinosály). Každý s týchto stánkov má svoje využitie: mestská hala na celomestské podujatia , pódium na vystúpenia telies na voľnom priestranstve, napr. v rámci hudobného leta, na dni spriatelených miest v Poľsku, Česku a mestská galéria na komorne podujatia. Je potešiteľné, že tieto stánky  sú vždy naplnené účinkujúcimi či divákmi. 

Mestská galéria
O prvých dvoch stánkoch kultúry sme v kronike už písali, teraz je na rade tretí - mestská galéria alebo presnejšie podľa názvu projektu "Lipany - rekonštrukcia kultúrneho domu a stavebné úpravy kinosály a prístavby pre viacúčelové využitie kinosály". Stavba bola realizovaná v rekordnom čase, ľudovo povedané od jari do jesene, a slávnostne odovzdaná 10. novembra.
Niekoľko údajov o stavbe:
• projektant stavby: Ing. Jaroslav Vojtuš. CSc., Košice,
  projektant interiéru: Ing. arch. Merjavý,
  projektant farebného riešenia fasády: Ing. arch. Eva Kupčíková;
• celkový náklad: 7 896 tis. Sk ( s podporou MV a RR, z fondov EÚ 6 611 tis. Sk);
• dodávateľ stavebných prác: EKO SVIP, s.r.o., Sabinov;
• kapacita: - miesta na sedenie (pri sklopených stoloch) 88 + miesta na parkete,
	       - 12 kusov prenosných stolov na parkete 72 +
	       - balkón (pôvodný stav);
• zmeny oproti pôvodnéu stavu: okrem viditeľných stavebných úprav stien, stropov, podlahy - vzduchotechnické zaraidenie  na výmenu vzduchu a vykurovanie, nové osvetlenie.
• Cieľ: priestor na stretávanie, kultúru, školenia, priestor, ktorý je príjemný, a ktorý vychováva.
Raritou otvorenia bol súčasná vernisáž poplenérovej výstavy obrazov s projektu Art connects - Umenie spája (obrazov, ktoré zúčastnení výtvarní umelci darovali mestu do galérie). Sprievodnou akciou bol "deň otvorených dverí" - možnosť prehliadky priestorov mestskej galérie - s hudobnou kulisou, vystúpením detskej ľudovej hudby ZUŠ.
Slávnostný program pripravili žiaci a učitelia ZUŠ, TK Tilia a hostia z Prešova (Ivana Sovičová a Bernard Herstek).
Dokumentačnými prílohami  tejto časti zápisu sú: leták - pozvánka na otvorenie galérie, slávnostný program a leták - pozvánka na výstavu obrazov z projektu Art connects - Umenie spája z rokov 2005 a 2006.
Ponuky kultúrneho vyžitia vo volebnom období 2003 - 2006 boli v Lipanoch bohaté a pestré; stačí si prečítať str. 70 - 74 publikácie o hodnotení volebného obdobia a písomný materiál "Miestnej kultúre sa darí..., ktorý je dokumentačnou prílohou zápisu.
Okrem už tradičných podujatí tohto roka (novoročný a vianočný koncert ZUŠ, Deň učiteľov, stretnutie s darcami krvi a ocenenie nových nositeľov Janského plakiet, II. Medzinárodný maliarsky plenér s účasťou výtvarne nadaných detí zo spriateleného  ukrajinského mesta Chust, hudobný festival Pohodička, podujatia k MDŽ, Dňu matiek, pre seniorov a iných) ako tohoročné novinky uvádzame:

La Musica Lublin
• Súčasťou programu novoročného koncertu	ZUŠ v Chráme sv. Martina (15. januára) bolo aj vystúpenie speváckeho zboru  La - Musica z poľského mesta Lublin (kam chodí koncertovať spevácky zbor Septemthillis), ktorý uviedol najmä pôvodne piesne a koledy.

Výstava  (turistika)
• Pri príležitosti storočnice organizovanej turistiky v regióne Prešov bola do Lipian premiestnená výstava s rovnakým názvom. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 13. marca a v zasadacej sieni MsÚ bola prístupná do 7. apríla. Súčasne sa konala aj lipianska prezentácia publikácie "Sto rokov organizovanej turistiky v regióne Prešov" ktorú v roku 2005 vydala Regionálna rada Klubu slovenských turistov (KST) Prešov. Vydanie publikácie z Lipian podporili: MUDr. Stanislav Turlík, Andrej Baňas a mestský úrad. Spoluautorom troch kapitol je nestor lipianskej turistiky Ing. Ján Turlík. Jednou z nich je aj kapitola o turistike Sabinove a v Lipanoch.

Hudobná cesta po Európe
 • 30. apríla v Chráme sv. Martina sa konal koncert Hudobná cesta po Európe, na ktorom sa predstavil Chór Miasta Siedlce  (Poľsko) s bohatým a pestrým programom rôznych období -  od gregoriánskych chorálov až po súčasné kompozície a úpravy ľudovej hudby. Mnoho koncertov v poslednom období venoval pamiatke zosnulého pápeža (jemu osobne venoval platňu Puer natus est nobis pri príležitosti 25. výročia jeho pontifikátu).

Lipianci  - operní sólisti
• Aj v tomto roku sa môžeme pochváliť lipancami ako sólistami operných predstavení Štátneho divadla v Košiciach. 
• 17. februára mala premiéru slávna opera  Antonína Dvořáka Rusalka, ktorú režíroval známy český režisér Zdeňek Troška. V hlavných úlohách sa predstavili hneď traja Lipanci: ako vodník Martin Gurbaľ, sólistka opery v Ostrave , v úlohe poľovníka alternovali jeho brat Marek a Marián Lukáč, sólisti košickej opery. Perličkou premiéry bola účasť posledného žijúceho vnuka skladateľa, tiež Antonína. V ankete Najväčší Čech sa skladateľ umiestnil na 8. priečke. V recenzii predstavenia (denník Sme z 20.2.) okrem iného čítame: "V ostravskej opere pôsobiaci odchovanec košického konzervatória Martin Gurbaľ (Vodník) si farebne sviežim, vo veľkých polohách vyrovnaným výkonom si vyslúžil najväčšie ovácie publika".
• Dvaja Lipanci ako sólisti - Aneta Mihályová a Marián Lukáč - účinkovali v opere W. A. Mozarta Čarovná flauta, ktorá mala premiéru 17. októbra. Aj tu zacitujeme z recenzie (denník Sme z 2. 11.): "Veľmi milo prekvapili mladí sólisti, z ktorých ani jeden neklesol pod akceptovateľnú úroveň. Vysoko ju prekročili najmä ... domáci basbarytonista Marián Lukáč ako krásne štýlový, technicky bezproblémový a výrazový Papageno... Prísľubom je aj krištáľovo čistý soprán Anety Mihályovej". K tomu už len malá zmienka, že šéfom košickej opery od tohto roka je Slovák - svetová tenorová hviezda - Peter Dvorský.
Dokumentačné prílohy: novinové výstrižky, ktoré sme v texte spomenuli, a programový bulletin k Čarovnej flaute.

Nové pohľadnice
• K prezentácii mesta od tohto roka pripesli aj fotografie na nové pohľadnice. Celkom 58 návrhov bolo vystavených v mestskej knižnici v rámci verejnej ankety. Svoj názor vyslovilo 144 účastníkov ankety. Informačná komisia MsZ prizvala k spolupráci pri výbere aj odborníkov; Odborná porota sa zhodla s názorom verejnosti v dvoch návrhoch. Víťazné návrhy sú tieto: pohľad na sochu sv. Júdu pred farským kostolom (Eva Burgrová), zasnežené Lipany (Gabriel Kuchár) na dvoch fotografiách. Tretím víťazným návrhom budú sakrálne pamiatky mesta s dominantou-gotickou Pietou s dielne Majstra Pavla z Levoče (14. storočie) z oltára v Kaplnke Sv. Kríža (severná kaplnka farského kostola).

Čajovňa mladých
Tohoročnou zaujímavosťou v Lipanoch bol projekt Európskej únie Juventa - mládežnícke iniciatívy. Jeho konkrétnym výsledkom je čajovňa mladých na prízemí prístavby kultúrneho domu. Niekoľkoročná myšlienka dostala konkrétnu podobu v závere roka. V príprave sa využili skúsenosti z programu Podnikanie v cestovnom ruchu na gymnáziu. Projekt bol podporený čiastkou 8 tisíc eur, mesto bezplatne poskytlo priestory (vrátane financovania rekonštrukcie). Okrem podávania viacerých druhov čaju, často až exkluzívnych z Japonska a Číny, sa tu budú konať rôzne programy, v pondelok sa budú stretávať seniori z Lipian, členovia klubu. Projekt sa bude realizovať jeden rok pričom sa bude testovať, či sa čajovňa po jeho ukončení sama uživí. Koordinátorkou projektu je poslankyňa MsZ Ing. Daniela Bednárová, dlhoročná realizátorka aplikovanej ekonómie na gymnáziu.
Aj na záver kapitoly o kultúre opäť pochválime. Tentoraz mesto Lipany. Za čo?

Ocenenie mesta: MOST  2006
Mesto Lipany získalo celoslovenské prestížne ocenenie Rady mládeže Slovenska MOST 2006 za prácu s deťmi a mládežou. Nominácia vyšla od správkyne KN Modrá Torysa za tieto aktivity: grantový program mesta Lipany, spolupráca s Materským centrom Danka a Janka, motivačný program Zlepší si svoj prospech a my ťa odmeníme, spolupráca s mladými ľuďmi pri vytvorení už spomínanej čajovne, za činnosť komisie MsZ pre deti a mládež a za uvítanie detí podujatím Vitaj, drobček.
20. novembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave ocenenie prevzal poslanec, člen rady mesta Milan Fabián a správkyňa nadácie Mgr. Soňa Šuhajová. Význam ocenenia i slávnostného aktu zvýraznila záštita významných ľudí: Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Sr, Andrej Ďurkovský, primátor Bratislavy a Ján Figeľ, prvý slovenský eurokomisár. 
Dokumentačnými prílohami (ak doteraz neboli už spomenuté) ku kapitole sú plagáty, letáky, pozvánky a iné materiály.

VIII. Cirkevný život_______________________________________
Aj život Farnosti sv. Martina, biskupa, v Lipanoch bol v tomto roku bohatý na udalosti.

Zakončenie synody
Začneme však najvýznamnejšou udalosťou v Košickej arcidiecéze - zakončením Arcidiecéznej synody 2004 - 2006 dňa 25. novembra v Dóme sv. Alžbety - katedrálnom chráme - v Košiciach. Slávnostnú svätú omšu spojenú s podpísaním synodálnych dokumentov celebroval arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. V závere sv. omše prijal výsledky dvojročného synodálneho úsilia slovami: "Týmto schvaľujem, potvrdzujem i vyhlasujem v plnom rozsahu za záväzné pre Košickú arcidiecézu s účinnosťou od 1. januára 2007 dvanásť synodálnych dokumentov". Po prečítané dekrétu o ukončení synody, počas spevu slávnostného  Te Deum otec arcibiskup podpísal synodálne dokumenty. 
O začatí Arcidiecéznej synody sme písali v kronikárskom zápise za rok 2004 (pozri III. zväzok, str. 87 – 88).

Primície: Peter Jacko, SDB
Z významných farských udalostí spomenieme tieto:
• V tomto roku lipianska farnosť vyslala do vinice Pánovej nového kňaza, rehoľníka - saleziána Petra Jacka, SDB. V jeho krátkom životopise čítame: Narodil sa 18. 11. 1977 v Prešove. Má 7 súrodencov a vyrastal v hlboko veriacej rodine. Po skončení základnej školy študoval na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, kde bližšie spoznal saleziánov. Po skončení štúdia a po roku civilnej vojenskej služby v saleziánskom stredisku v Košiciach sa rozhodol vstúpiť do noviciátu v Poprade. Po zložení prvých rehoľných sľubov, od roku 1998, študoval filozofiu v talianskom Nave, nasledovala pedagogická prax opäť v Poprade v teologické štúdia v Turíne. Po diakonskej vysviacke v roku 2005 (písali sme o nej v kronike - pozri III. zväzok, str. 129) sa vrátil na Slovensko a na kňazstvo sa pripravoval v diakonskej službe v komunite na Mamateyovej ul. v Bratislave.
Kňazské svätenie prijal 17. júna v kostole Kráľovnej pokoja v Prešove (sídlisko III.) vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Bernarda Bobera, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy, spolu s ďalšími troma kandidátmi kňazstva - saleziánmi.
Primičná slávnosť sa konala vo farskom kostole v nedeľu 18. júna. Koncelebrantmi novokňaza pri slávení primičnej sv. omše boli viacerí spolubratia saleziáni, kňaz z Talianska, lipianski duchovní, niektorí kňazi dekanátu, noví diakoni lipianskej farnosti Lukáš Poklemba a Pavol Kožuško. Primičnú homíliu predniesol Peter Figeľ, SDB. Primičná slávnosť pokračovala spoločným obedom v mestskej hale.
V predvečer primícií v mestskej kinosále saleziáni predviedli divadelné predstavenie "Svätý komediant" na motívy zo života sv. Jána Bosca.

Noví diakoni
• Na sviatosť kňazstva sa budú v 6. ročníkuteologického štúdia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity (TF KU) v Košiciach pripravovať dvaja diakoni z našej farnosti: Pavol Kožuško z filiálky Lúčka a Lukáš Poklemba z Lipian. 16. júna v Dóme sv. Alžbety v Košiciach prijali diakonské svätenie modlitbou a vkladaním rúk otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. Slávnosti sa okrem rodinných príslušníkov zúčastnili aj početní príbuzní a veriaci farnosti. 

Kňazské jubileá
• Rok 2006 bol aj rokom dvoch kňazských jubileí: 
• 10. júna vo farskom chráme celebroval ďakovnú sv. omšu lipiansky rodák vdp. Andrej Štroncer, kňaz, dôchodca (ordinovaný 5. júna 1966 v Bratislave) pri príležitosti 40. výročia kňazskej vysviacky. Koncelebrantmi slávenia boli viacerí kňazi dekanátu. Slávnostným kazateľom bol PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., archivár Arcibiskupského úradu v Košiciach, odborný asistent TF KU.
• 22. júna v Kaplnke sv. Mikuláša z Fle (charitný dom) 10. výročie kňazskej vysviacky ďakovnou sv. omšou oslávil náš lipiansky farár ThLic. Vladimír Šosták, ordinovaný 22.6.1996 v Košiciach, rodák zo zemplínskej obce Veľaty (farnosť Lastovce, dekanát Trebišov). Farnosť Lipany je jeho tretím pastoračným pôsobiskom (Sečovce, Zemplínsky Branč) s trojročnou prestávkou - študijným pobytom v Ríme, kde obhájil licenciát z pastorálnej teológie. V tomto odbore pôsobí ako pedagóg, odborný asistent TF KU. Bezprostredne po slávnosti sa začala púť malého farského spoločenstva (20 účastníkov) do Ríma s audienciou u Sv. Otca Benedikta XVI. a jeho pozdravom pre pútnikov z Lipian v slovenčine. Púť trvala do 30. júna.

Výmena kaplánov
• V polovici roka (k 1. júlu) došlo k výmene kaplánov: do farnosti sv. Alžbety - Dóm v Košiciach odišiel vdp. Juraj Kormoš a na jeho miesto nastúpil vdp. Ľubomír Vaňo. Nový kaplán sa narodil 26.6.1973 v Prešove, pochádza zo Šarišských Michalian, ordinovaný bol v Prešove 19.6.1999. Od vysviacky ako kaplán pôsobil vo farnostiach Michalovce, Prešov - Sekčov, Košice - sv. Košických mučeníkov, Sečovce. V septembri (k 15.9.) sme zaznamenali aj druhú výmenu: k uvedenému dátumu mimo pastorácie je doterajší kaplán vdp. Vladislav Karabinoš. Novým kaplánom v našej farnosti sa stal vdp. Martin Škvarla, nar. 11.11.1975 v Prešove, pôvodom z Hubošoviec, ordinovaný 14.6.2003 v Košiciach. Ako kaplán pastorácie doteraz pôsobil vo farnosti Snina a veľmi krátko vo farnosti Veľký Šariš. 

Birmovka
• V súlade s pastoračným plánom farnosti pokračovala práca s mladými (spoločné Lectio Sivina, katechézy, stretnutia s animátormi v skupinách) s cieľom prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Najmä v druhej polovici roka prípravu obohatili viaceré spoločné podujatia s domácimi i cudzími kňazmi. Príprava vyvrcholila v predvečer birmovky (sobota 14. októbra) kajúcnou pobožnosťou vysluhovaním sviatosti zmierenia a v nedeľu 15. októbra vysluhovaním sviatosti birmovania (Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup). Sviatosť birmovania prijalo 272 mladých ľudí z farnosti.
Duchovným obohatením života farnosti boli aj farské slávnosti, najmä:

Farské slávnosti
• Slávnosť Narodenia Panny Márie 9. a 10. septembra na dvoch miestach: v sobotu podvečer v mestskej hale a v nedeľu vo farskom chráme. Súčasťou sobotňajšieho  programu boli viaceré podujatia: stretnutie s deťmi, modlitba sv. ruženca, sv. omša (vdp. Eugen Jurkovič, farár v Košiciach – Terasa), svedectvá agapé a rodinná zábava. Nedeľnú časť slávnosti otvorila gréckokatolícka sv. liturgia (o. Jaroslav Matoľák, dekan zo Sabinova), pokračovala modlitbou sv. ruženca, slávnostnou sv. omšou (Mons. ThLic. František Šándor, dekan farnosti sv. Alžbety - Dóm v Košiciach) a popoludní sa ukončila slávnostnými vešperami (noví diakoni farnosti L. Poklemba a P. Kožuško).
• Slávnosť titulu chrámu (sv. Martin, biskup z Tours) sa konala 11. novembra. Hlavným celebrantom slávnosti bol Doc. ThDr. Peter Sedlák, PhD., farár zo susednej farnosti Rožkovany, koncelebrovali miestni duchovní a vdp. Anton Seman, kaplán z Pečovskej Novej Vsi (v rokoch 1991 - 1993 lipiansky kaplán).
Viaceré udalosti zo života farského spoločenstva sú zaznamenané v kronike farnosti. Niektoré z nich "prenesieme" aj do mestskej kroniky:

Otvorený list farára
• Otvorený list farára ThLic. Vladimíra Šostáka bol adresovaný primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu pri príležitosti ukončenia funkčného obdobia 2003 - 2006. Z listu môžeme citovať túto pasáž: "... chcel by som vám v mene svojom i v mene celej farnosti z úprimného srdca poďakovať za váš postoj k životu našej miestnej cirkvi. Nejedná sa iba o finančnú pomoc o váš postoj, ochotu a spoluprácu budovať lepší Boží svet na území mesta i okolo neho". Otvorený list bol zverejnený v nedeľu Krista Kráľa, 26. novembra toho roku.

Farský list
• Farský list. Po predchádzajúcom pokuse o občasník Farský zvon farnosť sa rozhodla vydávať pravidelný týždenník Farský list na štyroch stranách formátu A5. Farský list má pravidelne rubriky: prvá strana úvodník (duchovní farnosti), druhá až tretia strana liturgický program, oznamy, myšlienky na týždeň, profily svätých, aktuality zo života farnosti..., štvrtá strana detské okienko. List sa ponúka za dobrovoľný príspevok.

Večné sľuby
• 7. decembra v Lateránskej bazilike v Ríme zložila večné sľuby Sr. Rosita, CM (Misionárky lásky matky Terézie z Kalkaty), rodená Kanuščáková. Slávnosti sa zúčastnili najbližší príbuzní. Sestra Rosita pôsobí v Albánsku.

Uvádzací koncert
• Milou udalosťou vo farskom chráme v deň slávnosti Narodenia Pána bol uvádzací program - koncert k CD nahrávka detského chrámového zboru "Hviezdičky nad Lipanami". Nahrávka vznikla vďaka spolupráci a pomoci košickej redakcie Rádia Lumen, ale aj vďaka štedrým sponzorom. Na realizácii nahrávky sa podieľali "domáci" (Lenka Murínová, Jozefa Broschová, detskí sólisti), ale aj hosťujúci hudobníci - hráči na hudobných nástrojoch a speváci, okrem iných Aneta Mihályová a Martin Lukáč, niekdajší členovia chrámového zboru, dnes sólisti Opery Štátneho divadla v Košiciach.

Obnova kostola
• Pokračovala aj obnova farského kostola. Po dodatočnom zistení, že bude nevyhnutné vymeniť aj strešnú krytinu kostola (až v roku 200), oddialil sa aj možný termín konsekrácie kostola (septembre 2007). Z uvedeného dôvodu udalosti s tým spojené zaznamenáme až v nasledujúcom roku.
Štatistické údaje farnosti (krsty, sobáše, pohreby) sú zapísané v kronike farnosti. Informáciu o hospodárení farnosti farníci dostali v posledný deň kalendárneho roka (po ďakovnej sv. omši). Všetky údaje o tom sú uložené v archíve farnosti.

IX. Telovýchova a šport____________________________________
Ocenenia za šport
Športový rok 2006 začneme zatiaľ prvou udalosťou svojho druhu v Lipanoch - ocenením reprezentantov mesta za šport. Uskutočnila sa v mestskej hale pri príležitosti plesu s Drišľakom (hudobná skupina) 13. januára. Ocenenie mesta získali:
 Ing. Ján Turlík - turista,  Mgr. Janka Kordiaková - fitness, Michal Falat - cyklista,  Tomáš Višňovský - beh, Stanislav Varga - futbal, Mgr. Andrej Baňas - horolezectvo,  Stanislav Polomský - tanec,  Jana Bujňáková - tanec,  Lukáš Molnár - mašér (mašér - pôv. muscher - angl. - vodič, (pohonič) psích záprahov, psovod - pozn. kronikára/, Radoslav Marchevka - cyklistika,  ŠK Odeva Lipany "A" mužstvo - účastník II. futbalovej ligy - futbal.
Dokumentačnou  prílohou k tejto časti zápisu je pamätný list z podujatia.
Jubilant - prezident ŠK  Odeva
Do slávnostného rámca patrí tohoročné životné jubileum (50) PhDr. Jozefa Križalkoviča, prezidenta ŠK Odeva, v občianskom povolaní prednostu Mestského úradu v Lipanoch, rodáka z Torysy, z obce s futbalovými tradíciami. Je absolventom Filozofickej fakulty UPJŠ (Univerzity Pavla Jozefa Šafárika), dnes Prešovskej univerzity. 
V občianskom povolaní začínal ako pracovník oddelenia kultúry MsNV v Lipanoch, neskôr sa stal vedúcim odboru MsNV a po roku 1989 prednostom MsÚ, ktorým je doteraz.
S futbalom začínal v rodnej Torysa, aktívne ho hrával, ale po zranení a operácii kolena už len ako rekreačný športovec. Po vstupe do lipianskeho športového diania sa postupne vypracoval až na čestnú funkciu ŠK Odeva, v ktorej spolu so zanietenými ľuďmi v meste a klube dosiahol, že lipiansky futbal (aj keď nakrátko) siahol po historickej súťaži, druhej slovenskej najvyššej. Sám hovorí, že to bol výsledok dlhoročnej práce štábu funkcionárov, trénerov a hráčov. Verí, že úspechy žal a určite bude žať lipiansky šport v budúcnosti aj v iných športových odvetviach.

Futbal
A ako je to s výsledkami lipianskeho futbalu v ročníku 2005 - 2006? Väčšina družstiev hrá II. ligu, žiaci I. ligu vo všetkých skupinách.
"A" čko			13. Lipany	30    6  4  20     27  :  61     22
starší dorast (Východ)	10. Lipany	30  11  4  15     44  :  66     37
mladší dorast (Východ)	10. Lipany      30  11  6  13     33  :  49     39     
I. liga starší žiaci		11. Lipany	26   6  4  16     38  :  52      22
II. liga starší žiaci (Sever)	11. Lipany      26  10  0  16    69  :  73      30
            mladší žiaci (Sever)    7. Lipany	26  13  2  11    76  :  51      41
Lipianskemu futbalu „šéfuje" toto vedenie:
Prezident: PhDr. Jozef Križalkovič
Manažér: Pavol Šuhaj
Tréner: Jozef Daňko,       asistenti: Belo Malaga, Emil Jacko,
Vedúci A mužstva: Jozef Pribula,
Lekár: MUDr. Jurij Chudov,
Masér: Peter Varga,
Pri ukončení ročníka bol k dispozícii tento hráčsky káder: 
Brankári: Milan Dirga, Martin Križalkovič,
Obrancovia: Vladimír Kerbčár, Ján Janič, Lukáš Seman, Jozef Štieber, Róbert Štofan, Ján Vajda,
Strednopoliar: Aleš Ševčovič, Ladislav Liščinský, František Šott, Peter Radačovský, Pavol Kováč, Štefan Jacko, Róbert Bartoš, Pavol Janič,
Útočníci: Ján Angelovič, Peter Hovančík, Marián Kizák, Lukáš Hudý.
Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú: klubový spravodaj ŠK Odeva a novinové výstrižky o lipianskom futbale.
Z väčších - masovejších športových podujatí spomenieme tieto:

Zimná olympiáda
• Zimná olympiáda detí a mládeže, čo sú vlastne športové súťaže v zjazdovom lyžovaní, behu na lyžiach a v hokeji pre žiakov základných a stredných škôl. Trojdňové podujatie sa konalo v januári na troch miestach: preteky v zjazde v lyžiarskom areáli v Litmanovej (okres Stará Ľubovňa), beh na lyžiach v rámci Podminčolskej stopy (11. ročník) v lokalite Špárová a hokejový turnaj na prvom klzisku pri gymnáziu. Súčasťou hokejového turnaja boli aj individuálne súťaže v zručnosti, rýchlosti, v streľbe dievčat na bránku a o najlepšieho strelca. Víťazmi boli zástupcovia obidvoch typov škôl.

Deň detí a športu
• Obdobou zimnej olympiády, ale na začiatku leta  bolo každoročné podujatie Deň detí a športu (1. júna) na viacerých miestach v Lipanoch. V areáloch škôl prebiehali školské športové aktivity, v popoludňajších hodinách sa pridali aj dospelí, živo a rušno bolo aj vo fitness centre a na tenisovom kurte Odevy, s.r.o. V popoludňajších hodinách v kultúrnom programe, boli ocenení úspešní žiaci, reprezentanti mesta v mimoškolských aktivitách i najlepší zberači druhotných surovín.

Na vrchol Minčola
• Krátko po najmasovejšom podujatí sa uskutočnilo ďalšie známe podujatie KST Mladosť Odeva mesta Lipany a Únie behov do vrchu Na vrchol Minčola - 5. kolo Slovenského pohára v behu do vrchu (4. júna) so štartom v Lúčke - Potokoch, pri chate VAP. Z propozícií sme vyčítali: dĺžka trate 4 100 m, prevýšenie 522 m, povrch trate asfalt, terén a súťažné kategórie kadeti, juniori, juniorky, muži A, muži B. Podľa výsledkovej listiny víťazmi v jednotlivých kategóriách boli aj Lipanci (členovia KST alebo študenti gymnázia). 
Na záver kapitoly ešte krátko meno jedného športovca a jedno svetové podujatie:

Michal Mertiňák (tenis)
• V minuloročných zápisoch už spomínaný športovec, tenista Michal Mertiňák z Považskej Bystrice, ale po otcovi Lipanec, bol v tomto roku úspešný vo štvorhre na turnaji Tatra banka Open (tretí domáci víťaz v sedemročnej histórii turnaja po Karolovi Kučerovi a Dominikovi Hrbatom). 

Zimné olympijské hry
• Toho roku sa konali Zimné olympijské hry (ZOH) v talianskom Turíne. Slovensko sa umiestnilo vo výsledkoch na 21. mieste po zisku jednej striebornej medaily v disciplíne snoubordkros (Radoslav Žídek), čo vlastne bola prvá medaila zo ZOH v ére samostatnosti slovenského športu. Slovenskí hokejisti obsadili 5. miesto. 
Dokumentačnými prílohami k tejto časti kapitoly sú propozície k behu do vrchu Na vrchol Minčola, výsledková listina a novinové výstrižky.

X. Obyvateľstvo__________________________________________
Štatistika
Na začiatku kapitoly obvykle uvádzame predovšetkým štatistické údaje, ktoré získavame na ohlasovni mestského úradu a matričnom úrade:
Teda:
• narodených 87,
• zomrelých 43,
• prisťahovaných 90,
• odsťahovaných 81,
• počet obyvateľov na konci roka 6 365
  ( o 53 obyvateľov viac ako na začiatku roka).

Narodení
Najviac narodených podľa mesiacov roka bolo v júni (13), potom v marci (12), a po 10 narodených v mesiacoch apríl, máj a august, najmenej v októbri (2).
Podľa lokalít mesta. napr.: Za traťou		21 - 24 %
							Námestie sv. Martina   18 - 17 %
							Hviezdoslavova ul.         5 -   6 %
Frekvencia mien
Vo frekvencii mien u narodených v tomto roku nezaznamenávame "módny" výskyt niektorých mien. U narodených chlapcov a štyrikrát vyskytlo meno Samuel, trikrát meno Matej, Dvakrát meno Alexander, Branislav, Daniel, Jozef a Richard. Ako menej obvyklé meno v Lipanoch bolo meno Alan (1x).
U narodených dievčat to bolo skoro podobné ako u chlapcov: štyrikrát meno Mária, trikrát Kristína a po dvakrát Diana, Karin/Karina, Katarína, Klára a Zuzana, ale o čosi viac "módnych" mien (niektorým sa hovorí aj seriálové mená) Laura, Leona, Liliana, Nikol, Fatima, Sára, Vanesa a Zoja. 

Zomrelí
Ako sme už uviedli zomrelo 43 občanov (24 mužov, 17 žien a 2 deti), z toho 10 klientov charitného domu. Podľa mesiacov najviac v októbri (6), potom v marci (5), v apríli, júni, novembri a decembri po 4, v januári, júli, auguste a septembri po 3, vo februári 2 a v máji jeden
Z verejne známych občanov to boli:
• Imrich Majtner (*15.7.1911,  5.7.2006), Kollárova ul. 28, najstarší občan mesta, pamätník mnohých udalostí, majiteľ prvého osobného automobilu v Lipanoch, prvej osobnej a nákladnej taxislužby (vtedy drožkárstva v 30. rokoch minulého storočia - pozn. kronikára) a prvého autobusu na prepravu osôb (do Brezovice a späť). 
• Štefan Valkár (* 12.10.1914,  7.8.2006) Nám. sv. Martina 54, učiteľ, jeden z nestorov učiteľstva v Lipanoch, ktorý tu pôsobil na všetkých typoch škôl: meštianskej, jedenásťročnej strednej (JSŠ), strednej všeobecnovzdelávacej (SVŠ), gymnázium (G) a základnej škole (ZŠ); istý čas pôsobil v inom povolaní.
Najmladšími zosnulými občanmi boli: Štefan a Ľudmila Gdovinovci (43), Richard Klein (16) - obeť autonehody a Marek Červeňák (4 mes.); najstaršími: už spomínaný Imrich Majtner, Mária Miklošová (* 8.2.1912), Anna Hadzimová (* 31.8.1912), Katarína Policianová (* 2.5.1913), Vojtech Plavčan (* 28.2.1914), Mária Šamudovská (*7.10.1914), tiež už spomenutý Štefan Valkár a Margita Ondrejová (* 8.7.1915).

Najstarší občania
V evidencii obyvateľstva mesta Lipany sa v tomto roku nachádza okolo 60 najstarších občanov (vo veku 82 až 95 rokov), z toho 12 sú obyvatelia charitného domu a vo veku na 90 rokov: Terézia Ištoňová (* 26.8.1911) - CHD, Mária Handlovičová (* 22.12.1911) - CHD, Jozef Turlík (Y 2.4.1913), Nám. sv. Martina 56, Helena Vrábľová (* 12.11.1913), Hviezdoslavova 83, Ladislav Martaus (* 6. 11.1915), Pod Kopaninou 11, Anna Jančíková (* 2.3.1916) - CHD, Štefan Škerlík (* 26.10.1916) - CHD.

Demografické údaje
Zo zdrojov dennej tlače (najmä z denníka Sme), v tejto kapitole uvádzame aj zaujímavé demografické údaje, ktoré môžeme zhrnúť do týchto bodov:
• deti sa už rodia (alebo začali rodiť), ale veľa mimo manželstva: za posledných desať rokov ich podiel na počte narodených vrástol zo 14 na 26 percent;
• na Slovensku máme lepší populačný vývoj ako v susednom Česku: vyššia sobášnosť a plodnosť, nižšia rozvodovosť a potratovosť a vyššia úmrtnosť - výsledok je prírastok. Index starnutia, ktorý vyjadruje pomer počtu osôb v poproduktívnom (65 rokov a viac) a počtu osôb v predproduktívnom veku (0 - 14 rokov) je priaznivejší na Slovensku (68 %) ako v Česku (94 %);
• na juhu sa rodí menej detí  ako na severe - sever a východ Slovenska sú viac verné tradíciám, juh a západ sa vyznačujú novým typom demografického správania. Demografi podľa populačného vývoja za predchádzajúcich 10 rokov rozdelili 79 okresov Slovenska na sedm skupín, ktoré sa odlišujú najmä procesmi prirodzeného vývoja, čo je výsledok rodenia sa a umierania. Náš okres Sabinov patrí do skupiny piatich okresov s vysokou plodnosťou, názkou potratovosťou, priemernou úmrtnosťou, vysokou sobášnosťou, najnižšou rozvodovosťou, s prevážným úbytkom obyvateľstva sťahovaním. 

Sociologické údaje
Rovnako zaujímavé sú aj niektoré sociologické údaje z výsledkov prieskumu:
• priemerná mzdy ďalej rástla, už je vyše 17-tisíc, no na východnom Slovensku len 14 151 Sk; najväčšie nárasty podľa sektorov sú vo výrobe, energetike a obchode a podľa skupín u manažérov (15,7 %); pričom slovenskí manažéri sú stále "chudobní" (v tabuľke ročných miezd manažérov v Európe - v eurách - sú na 10. mieste z trinástich krajín so sumou 42 253);
• Slováci v zahraničí robia najmä nekvalifikovanú prácu: v Česku všetky práce hlavne strojári, v Taliansku zbery a pomocné práce, Veľká Británia aupair, opatrovanie, zdravotníctvo, Írsko hotely, stavebníctvo.         
Koľko Slovákov pracuje v zahraničí, nevie nikto, oficiálne, podľa údajov ministerstva práce zhruba 170 tisíc, zvyšok predstavujú nelegálni pracujúci.

Politika a moc
• Na tému politika a moc ľudia hovoria: Moc má vláda a finančné skupiny (vláda 31,4 %, veľké finančné a podnikateľské skupiny 25,7 %). Podľa prieskumu verejnej mienky občania Slovenska v podiele 41,1 % nedokážu vôbec ovplyvňovať politické dianie, v podiele 45,5 % len v malej miere. Podľa iného prieskumu Slovensku by nechýbali župy (samosprávne kraje) ani ombudsman (verejný ochranca práv), no medzi dvanástimi inštitúciami sa v polovici nachádza aj prezident,  niečo nižšie aj Národná rada SR a vláda. Národná rada v tomto volebnom období nemala vysokú dôveryhodnosť (na začiatku - v júli 2003 20 %, v januári 2004 o jedno percento nižšiu a v apríli 2005 24 %). 

Sociálna oblasť v meste
V závere kapitoly ešte niekoľko viet o situácii v sociálnej oblasti mesta. Mestská samospráva zabezpečuje len niektoré kompetencie v zmysle zákona o sociálnej pomoci a ďalšej odbornej legislatívy, napríklad: jednorazová sociálna výpomoc rodinám, rovnaká vo vzťahu k dôchodcom, poskytovanie bezúročných sociálnych pôžičiek, rotujúce bezúročné sociálne pôžičky občanom rómskej komunity. Za obdobie 2003 - 2006 mesto kladne vybavilo 161 žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky rodinám v hmotnej núdzi (185 tis. Sk). Rovnaká suma bola poukázaná na základe 95 žiadostí dôchodcov v hmotnej núdzi. Bezúročné sociálne pôžičky predstavovali sumu 426 216 Sk.
Od roku 2003 mesto poskytuje opatrovateľskú službu - 16 až 19 opatrovateliek 17 - 25 občanom. Od druhej polovice roka 2004 začali pôsobiť terénne sociálne pracovníčky v rámci pilotného programu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Cieľom terénnej sociálnej práce je pomáhať ľuďom v konkrétnych životných situáciách, v núdzi, bez ohľadu na to, či ide o skupinu alebo jednotlivca.
Veľmi náročnou činnosťou v sociálnej oblasti bola práca s občanmi z lokality Ulice Za traťou, kde od 1. januára toho roku 567 občanov s veľmi nízkou vzdelanostnou úrovňou, takmer stopercentnou nezamestnanosťou, vysokou kriminalitou, alkoholizmom, nezáujmom o výchovu detí. Je to veľmi problémová skupina obyvateľstva, preto mesto v zmysle plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja riešilo túto problematiku aj osobitnými opatreniami.
Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú zoznamy narodených, zomrelých, najstarších občanov mesta z evidencie obyvateľstva a novinové výstrižky o demografických a sociologických prieskumoch.

XI. Počasie a jeho osobitosti_________________________________
Aj v tomto roku zaznamenávame  niektoré anomálie počasia. Viacerým mesiacom roka môžeme pripísať nelichotivé charakteristiky:
Snehová kalamita
• Január: Sneh robí problémy najmä rovným strechám. Veľmi typická charakteristika najmä pre bavorské a rakúske mestečká, ale aj pre Česko (Ostrava - zrútená strecha  supermarketu  - 6 ľudí uniklo, jeden zranený) a Slovensko (Turzovka na Orave - poškodená konštrukcia autobusovej zastávky a budova telocvične). V Oravskej Lesnej spadlo 192 milimetrov zrážok, čo je siedme najvyššie číslo za 150 rokov merania na tomto mieste. 

Silný vietor
• Marec: Vietor ničil stromy, strechy a bilbordy. Celé Slovensko zasiahol silný nárazový vietor zo severu  a severovýchodu ( v Košiciach nárazy severného vetra dosahovali až 100 km/h). Neodolali mu viaceré strechy, vietor otrhával bilbordy. Hustý dážď spôsobil na viacerých miestach Slovenska lokálne záplavy. Na konci marca aj na východe stúpali hladiny riek (aj na rieke Torysa). 

Záplavy
•  Jún: Na východnom Slovensku sa vylievali rieky a potoky, v našom regióne opäť Ľutinka a Delňa  pri Prešove, ale aj pod Šarišskými Dravcami (poškodené cesty, strhnuté mosty). V Olejníkove evakuovali rómsku osadu. Voda priamo ohrozovala aj obce pod Tatrami a na Spiši. 
Horúce leto
• Júl: S horúcim letom prišli búrky a blesky, čo zabíjajú: v Malej Fatre zabil blesk poľskú turistku. Tento rok zabil blesk ženu pri Košiciach a 21 kusov hovädzieho dobytka na paši pri Ponikách v okrese Banská Bystrica. Na svete zomrie po zásahu bleskom  ročne asi 3-tisíc ľudí. Zaujímavosti blesku: rýchlosť - 10 tisíc až 100 tisíc km za sekundu, napätie: 100 miliónov voltov, teplota hlavného kanála  blesku - do 30 tisíc stupňov Celzia, blesk spôsobuje: popáleniny, bezvedomie, poruchy centrálnej nervovej sústavy, narušenie činnosti srdca, zastavenie obehu, zastavenie dýchania, zlomeniny dlhých kostí, sekundárne zranenia po pádoch a odhodeniach do strany tlakovou vlnou. 

Pranostiky
Na odľahčenie anomálií počasia niekoľko martinských pranostík, ktoré sa dotýkajú aj Lipian, lebo sv. Martin, biskup, (11. november) je patrónom nášho farského chrámu a jeho meno nesie aj hlavné námestie Lipian. Martin, vraj, prichádza na bielom koni, vtedy je zima znesiteľná, hoci s metelicami, ale i častejšími odmäkmi. V Lipanoch prvý sneh nečakal toho roku až do Martina, spadol už 2. novembra, v deň spomienky na zosnulých - "dušičky". Jedenásty november patrí medzi pranostiky najvýznamnejšie - býva považovaný za začiatok zimy:
Deň svätého Martina zimné časy začína, Od svätého Martina, drž sa synku komína, Od svätého Martina zohreje len perina. 
Martinský termín sa považuje za významný i z hľadiska tradičných hostín - na jedálnom lístku nesmie chýbať tradičná martinská hus a rožky - makové, orechové, lekvárové a zásadne v tvare podkovy.
Dokumentačnými prílohami tejto časti zápisu sú výstrižky z novín o anomáliách počasia a martinských pranostikách.

XII. Mimoriadne udalosti___________________________________
Žiaľ, ani rok 2006 sa nezaobišiel bez tragických mimoriadnych udalostí s ľudskými obeťami. Neboli to udalosti lipianske, ale, podobne ako celé Slovensko, zasiahli aj Lipany.
Boli dve:

Pád lietadla
• 19. januára staršie armádne lietadlo AN - 24, ktoré sa vracalo s vojakmi z misie z Kosova, podvečer narazilo do kopca pri maďarskej obci Hejce len niekoľko kilometrov od našich hraníc. Nešťastie prežil iba jediný vojak zo 43 ľudí, ktorí boli na palube. Po nešťastí nasledoval vojenský pohreb (26.1. v prešovskej mestskej hale) a odstúpenie ministra obrany Juraja Lišku. Prešlo k nešťastiu došlo ? Vyšetrovacia komisia najprv vylúčila technickú poruchu, potom vyšetrovatelia oznámili, že za nehodu s najväčšou pravdepodobnosťou mohla posádka lietadla. Tá pred pristátím zrejme nevyužila pomoc prístrojov, prešla na manuálne navádzanie pristátia a stroj narazil do stromov pod kopcom Borso. Už 2. júna bola odhalená pamätná tabuľa obetiam havárie na mieste pádu lietadla.

Banské nešťastie
• 16. novembra v bani Nováky zavalilo štyroch baníkov. Zával ich postihol v hĺbke okolo 200 metrov, kráter bol však viditeľný aj na poli blízko obce Koš. Vo chvíli, keď baňu zasypalo, bolo na mieste jedenásť baníkov. Siedmim sa podarilo pred valiacou sa masou bahna a vody ujsť, štyria to šťastie nemali. Po dvoch dňoch záchranných prác ich vyhlásili za mŕtvych. Do konca roka príčiny nešťastia neboli známe.

Výročie Černobyľa
• Na mesiac apríl tohto roka pripadá smutné 20. výročie Černobyľa tragickej havárie atómového reaktora (po polnoci 26. apríla 1986 došlo k výbuchu, otvoreniu reaktora a nekontrolovanej jadrovej reakcii). Najtragickejšia civilná havária otriasla celým svetom a mala katastrofálne následky: zomrelo štyritisíc ľudí, niektoré odhady hovoria  o desaťtisícoch. Oblak rádioaktívneho prachu zasiahol aj okolité štáty a postihol viac ako šesť miliónov ľudí. S dosahom havárie sa stretávame ešte aj dne. 
Dokumentačnými prílohami sú výstrižky z novín z mesiacov január, november a apríl.

Zaujímavosť
Tohoročná zaujímavosť má názov nových sedem divov sveta. Pôvodných sedem divov sveta vybral niekedy okolo roku 200 pred Kristom grécky literát Filón Byzantský. Doba sa zmenila a z tých pôvodných, všeobecne akceptovaných stavieb, stoja už len egyptské pyramídy. Cestovateľ a dokumentarista Bernard Weber si povedal, že nastal čas vybrať divy nové. Nech sú pohnútky tohto Švajčiara akékoľvek, nápad je to dobrý. Výber prinúti na chvíľu zamyslieť sa a položiť si základné otázky: Kto sme? Odkiaľ prichádzame?
Novodobých "kandidátov" je 21 z celkového počtu 72 stavieb. Z Európy sú to napríklad: Akropolis - Parthenon, Grécko; Alhambra, Granada, Španielsko; Eiffelova veža, Paríž, Francúzsko; Koloseum, Rím, Taliansko; Kremeľ - Chrám  V. Blaženého, Moskva; Stonehenge, Británia; Zámok Neuschwanstein, Nemecko. Do užšieho výberu sa z európskych stavieb neprebojoval Karlov most (Česko) a maďarský parlament.
Organizátori určili jedinú podmienku: stavba musí byť postavená do roku 2000. Hlasovať môže ktokoľvek. Ako si div predstavujú súčasníci, sa dozvieme o rok. Bude zaujímavé sledovať, čo ľudia medzi sedem vyvolených vyberú.
Dokumentačnou prílohou je výstrižok z denníka Sme zo 14. januára tohto roka. 
Záver
Toho roku máme dva dôvody, prečo v závere kronikárskeho zápisu budeme opäť interpretovať slová primátora mesta Ing. Eduarda Vokála.
Sú to:
• záver volebného obdobia (2003 – 2006) mestskej samosprávy,
• komunálne voľby v závere roka a začiatok nového volebného obdobia. 
To sú jeho vyjadrenia:
• "Uplanulé obdobie bolo pre našu samosprávu veľmi bohaté. Porovnávam to s minulými volebnými obdobiami, keď sa nám za celé obdobie podaril len zlomok toho, čo teraz. Má to niekoľko príčin objektívnych a subjektívnych. Objektívne: reforma verejnej správy, rozsiahly presun kompetencií zo štátnych orgánov na mesto, fiškálna decentralizácia a vstup Slovenska do EÚ. Subjektívne: Rozšírenie samosprávy o nové komisie zastupiteľstva, vypracovanie plánu rozvoja mesta a postup podľa neho, prijímanie strategických rozhodnutí, príprava a čerpanie obrovských grantov na rozvojové programy. 
V meste sa nám v tomto volebnom období podarilo niekoľko dôležitých vecí. Ich výpočet by bol dlhý, navyše sú uvedené v kronikárskych zápisoch za uplynulé roky, v publikácii Samospráva Lipany - Volebné obdobie 2003 - 2006, prípadne na webovej stránke mesta (poznámka kronikára).
"Aj v tomto volebnom období si veľmi cením prístup poslancov zastupiteľstva a členov komisií. V Lipanoch je už tradíciou, že sa nám v komunálnej politike vyhýba politikárčenie a intrigovanie, čo v iných miestach nie je tak. Aj preto je väčšina rozhodnutí prijímaná širokým konsenzom.
Všetkým, ktorí sa angažovali vo verejnom živote, pracovali v samospráve, venovali svoj čas, talent, námahu v prospech nášho mesta úprimne ďakujem. Najväčším ocenením je však podľa mňa pocit, že spoločne pomohli dobrej veci".
A pridáva ešte poďakovanie za komunálne voľby:
"Úprimne Vám ďakujem za Váš hlas vo voľbách. Osobne to beriem ako veľkú výzvu. Ubezpečujem Vás, že spolu s poslancami, pracovníkmi úradu a aktívnymi ľuďmi z mesta urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa naše mesto v priebehu štyroch rokov, na ktoré sme od Vás dostali mandát, v každej oblasti posunulo výrazne dopredu. Sú na to dobré predpoklady.
Poznámka: Rokom 2006 kronikár završuje dvadsiaty rok svojej činnosti. Za toto obdobie, vrátane zápisov za svojho predchodcu, (roky 1984 – 1986) uskutočnil 646 strán kronikárskych zápisov v I., II. a III. zväzku kroniky mesta Lipany. Deo gratias za túto možnosť!


Kronikársky zápis za rok 2006 schválila rada mesta na svojom 12. zasadnutí dňa 17. januára 2008.


							Ing. Eduard Vokál,
							   primátor mesta      
		



         
		
        






