Rok 2012
Úvod
Hlavné udalosti 
Sedemstoročné Lipany- vstúpili do roku osláv. Akými hlavnými udalosťami sa tento rok vyznačoval?
	V Lipanoch:
sedemsto rokov od prvej písomnej zmienky o Lipanoch- mestské oslavy, 

konkrétne aktivity samosprávy pre výstavbu aquaparku,
Európsky strom roka, 
2. miesto v súťaži Zlatý mravec za separovanie odpadov,
ukončenie reštaurátorských prác na hlavnom oltári farského Kostola sv. Martina.
	Na Slovensku:
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) – predčasné - po páde vlády Ivety Radičovej, vymenovanie novej vlády, 

dvadsať rokov Slovenskej republiky (SR).

I. Sedemsto rokov   Lipian__________________________________
Ešte skôr, kým začneme kapitolu o oslavách, krátky pohľad do histórie:
Pohľad do histórie
O počiatkoch a založení osady Siedmich líp, ako sa Lipany pôvodne nazývali, zatiaľ dejiny mlčia, keďže najstarším písomným dokladom je listina z roku 1312, ktorá iba spomína miestneho farára (Henrich - pozn. kronikára). 
	Prvé písomné zmienky o Lipanoch teda pochádzajú zo začiatku 14. storočia. No zdá sa, že existenciu sídliska Siedmich líp možno predpokladať už skôr. Kam možno posunúť časovú hranicu, pri ktorej s istotou možno konštatovať, že osada Siedmich líp skutočne existovala? Niektorí autori sa domnievajú, že toto sídlisko jestvovalo už pred 13. storočím. Viac svetla do tmy tejto dávnej minulosti vnáša písomné svedectvo Spišskej kapituly zo 7. júna 1332, ktoré vzniklo ako dôkazový materiál v súdnom procese, v rokoch 1331-1332 o desiatky a príslušnosť Toryského dištriktu k Spišskému prepoštstvu. Podľa výpovede istého farára Gerharda sa desiatky z Lipian dávali už viac ako 20 rokov. Podľa farára z Rakús desiatky z Lipian sa dávali už viac ako 30 rokov. Z týchto výpovedí možno s istotou tvrdiť, že na prelome 13. a 14. storočia už určite existovala osada Siedmich líp (Lipany) ako farnosť. Je teda samozrejmé, že osada musela byť založená skôr. Kedy však táto osada bola založená, to už z doterajších známych zachovaných prameňov nemožno určiť. 
Citovaný výber je z knihy ThLic. Daniela Boleša Mesto Lipany (1312-2000), str. 28-29, vydanej Vydavateľstvom Michala Vaška, 2002, Prešov.
	Doc. Peter Sedlák, autor knihy Lipany - Dejiny Lipian od praveku po 1. svetovú vojnu (vydavateľstvo Michala Vaška, 1997, Prešov) uvádza:
	Názov Lipian etymologicky patrí k starým slovanským názvom vyjadrujúcim prírodné aj kultové pomery starých Slovanov. Prevláda názor, že stará, pôvodne slovanská osada, sa vyvinula v údolí Lipianskeho potoka, ľavého prítoku Torysy v prostredí staroslovanského posvätného lipového hája.“ A na strane 13 čítame: „ Z účasti lipianskeho farára v delegácii k arcibiskupovi sa dá vyčítať, že Lipany boli svojím významom dôležité, ak Henrich nebol v delegácii pre svoje osobné prednosti. Ak teda Lipany v roku 1312 boli už na takom stupni vývoja, môžeme ich existenciu posunúť minimálne niekoľko desaťročí do 13. storočia, ba, ako už vyššie spomenuté, aj do starších dôb.

Toľko historicky pohľad. V ďalšej časti zápisu kapitoly môžeme prejsť k samotným oslavám.
Oslavy
Oslavy jubilea vlastne pokračovali, keď v lipianskej verejnosti doznievali  z minulého roka dojmy z víťazstva našej lipy v ankete Strom roka 2011 a z veľkého podujatia - historického exkurzu do dejín mesta. Prvý rok osláv sa skončil slávnostným vianočným koncertom pedagógov a žiakov ZUŠ v mestskej hale, ďakovnou sv. omšou vo farskom chráme a stretnutím občanov na námestí pred tribúnou na prelome rokov. 
	Hlavný rok osláv pokračoval sprievodnými podujatiami podľa programu, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Aktuality lipianskej radnice (ALR) pokračovali v uverejňovaní príležitostných textov v seriáli Lipany- mesto siedmich líp: Kultúrne zázemie v Lipanoch (Lenka Murínová), zaujímavé i poučné stretnutie s reštaurátormi hlavného oltára farského chrámu (Rudolf Bucko), dedičstvo otcov zachovaj nám Pane (Ján Turlík), Pane žehnaj mestu (poézia Milana Fabiána) Lipany oslavujú 700 rokov (rozsiahly úvodník primátora mesta Eduarda Vokála), Mesto a farnosť spoločne pripravujú oslavy 1. písomnej zmienky o meste Lipany (rozhovor Viery Urdovej s Michalom Marčákom, farárom), Nová dominanta mesta (rozhovor Viery Urdovej s autorom sochy sv. Martina Petrom Beňom). Už v rámci trojdnia osláv - v prvý deň - 7. septembra sa v Prešove uskutočnila tlačová beseda. Svojím dielom k informovanosti o oslavách prispela denná tlač (Prešovský Korzár) a viaceré portály.
Trojdnie osláv 
V programe trojdnia osláv sa striedali podujatia mesta s duchovným programom farnosti. 
Piatok 7.9
Piatok- 7. septembra bol venovaný predovšetkým mladým, pre ktorých bola pripravená Pohodička, V. ročník hudobného festivalu. Za všetkých hudobných hostí spomenieme džezmena Petra Lipu, rodáka z Prešova, žijúceho v Bratislave. Úprimne sa vyznal z toho, aké je mu naše mesto blízke, keďže Lipa a Lipany k sebe neoddeliteľne patria!
	Duchovný program prvých dvoch dní obsahoval predovšetkým slávenie sv. omší, fatimskú sobotu, ktoré celebrovali: vdp. Dalibor Ondrej, kaplán vo Veľkom Šariši a vdp. Lukáš Poklemba, kaplán v Prešove - Solivare. 
Sobota 8.9
Sobota 8. septembra: Popoludňajší program sa začal sprievodom mestom, pokračoval oživenými hornotoryskými dožinkami, vrátane dožinkového venca, ktorý požehnali duchovní otcovia farnosti. Ďalej sa vystriedali kultúrnospoločenské podujatia a sprievodné atrakcie: trh remesiel, farmársky trh, prezentácia miestnej a národnej kuchyne, ukážky sokoliarov a streľba z luku, atrakcie pre deti, vystúpenie skupiny bojových umení Cohors z Prešova a „ čerešnička na torte“- vystúpenie hudobnej skupiny Kollárovci z Kolačkova, ktorí vystupňovali náladu zábavy, spevu a tanca do neskorých večerných hodín. Hostia z poľských Fajslawíc odovzdali primátorovi sedem symbolických sadeníc lipy. 
Nedeľa 9.9
Nedeľa 9. septembra: predpoludním: duchovný program vo farskom chráme, na nádvorí chrámu a na pódiu Námestia sv. Martina v dolnom parku. Hlavným hosťom duchovného programu bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. Na nádvorí chrámu, pri západnom portáli, požehnal novú dominantu nádvoria i námestia- sochu sv. Martina, patróna chrámu a mesta, autorom ktorej je Peter Beňo, umelec s domácimi lipianskymi koreňmi.
Peter Beňo, autor sochy sv. Martina
V rámci odbornej umeleckej prípravy absolvoval Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach, Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, na rovnakej škole v Prahe (maľba) a znova v Bratislave (sochárstvo). Venuje sa predovšetkým maľbe a sochám. Jeho diela boli doteraz súčasťou kolektívnych výstav v Košiciach. 
Na otázku v už spomínanom rozhovore pre ALR „ Čo vás oslovilo vo výzve mesta Lipany vytvoriť dielo s tematikou sv. Martina?“ odpovedal: „ Samotná výzva... No v neposlednom rade išlo o pocit zodpovednosti zúčastniť sa tejto výzvy, nakoľko s mestom Lipany ma spájajú rodinné väzby“. Odpoveď na ďalšiu otázku „Aké posolstvo by malo priniesť dielo mestu, jeho obyvateľom aj návštevníkom?“ je takáto: „Myslím, že to posolstvo vyjadruje samotná socha... Predovšetkým stvárnené gesto delenia sa o plášť s núdznym má byť znakom Božieho milosrdenstva, ktoré sa prejavuje láskou a milosrdnými skutkami skrze človeka človeku.“ (Výber z rozhovoru kronikára).
Sprievod od sochy sv. Martina pokračoval pešou zónou k pódiu na tribúne v dolnom parku, kde sa slávila slávnostná sv. omša. Hlavným celebrantom bol Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy. On predniesol aj homíliu. Koncelebrovali: bývalí farári lipianskej farnosti ThDr. Vladimír Šosták, PhD, biskupský vikár, Mons. ThLic. Kamil Jankech, rektor Augustinea v Bardejovských Kúpeľoch, ThLic. Tomáš Čap, dekan, miestni duchovní vdp. Michal Marčák, farár, kapláni ThLic. Jozef Pekár a vdp. Marek Petrigal, gréckokatolícky duchovní o. Miroslav Hricík, správca gr. Kat. Lipianskej farnosti, o. Jozef Duda, výpomocný duchovný, ktorý žije v Lipanoch, o. Jozef Voskár a ďalší duchovní. Katolícke médiá: Rádio Lumen, Televízia Lux priniesli informácie o slávnosti: reláciu Lupa a spravodajský šot.
Slávnostná akadémia
Popoludňajšia časť programu mala mestský občiansky charakter, bola slávnostnou akadémiou. Jej súčasťou, okrem kultúrneho programu ZUŠ (akordeónový orchester, skupina fláut, ľudová hudba a ľudové piesne, tanečný klub, spevácky zbor Septemthillis), bolo aj oceňovanie jednotlivcov a inštitúcií, ale aj manželských párov. 
Oceňovanie
Mestské zastupiteľstvo v priebehu roka rozhodlo o udelení Čestného občianstva, Ceny Mesta Lipany a rada mesta na návrh primátora Ceny primátora. Ocenenia odovzdávali: Čestné občianstvo primátor mesta, Cenu mesta Lipany poverení poslanci a Cenu primátora sám primátor.
	A kto sú čestní nositelia ocenení?
Čestný občan: Mons. Pavol Dráb
Čestné občianstvo: Mons. Prof. ThDr. PaedDr. Pavol dráb PhD., v rokoch 1973-1993 dekan- farár v Lipanoch, za spoločenský a humanitný rozvoj nášho mesta.
Cena Mesta
Cena Mesta Lipany:
Františkovi Guzovi, in memoriam, za dlhoročnú prácu pri rozvoji mesta vo funkcií predsedu Mestského národného výboru v Lipanoch (MsNV), 
	Alexandrovi Mikovi, in memoriam, za prácu v záhradkárskej a ovocinárskej organizácií a za prácu v cirkevnom spoločenstve, 
	MUDr. Jurajovi Bárdošovi, in memoriam, za dlhoročnú úspešnú lekársku prax, za prácu v rozvoji športu v meste a za činnosť poslanca MsNV a ONV,
	MUDr, Milanovi Gaľovi, in memoriam, za dlhoročnú úspešnú lekársku prax a za prácu poslanca mestskej okresnej a krajskej samosprávy, prácu poslanca národného, federálneho a európskeho parlamentu a presadzovanie záujmov mesta v týchto orgánoch,
	spoločnosti Odeva, s.r.o. Lipany za šírenie dobrého mena mesta, podporu kultúry a športu a za zachovanie zamestnanosti v meste a regióne,
	športovému klubu Odeva Lipany za šírenie dobrého mena mesta, za rozvoj športu a za dlhoročnú systematickú prácu s mládežou,
	Mgr. Rudolfovi Buckovi za dlhoročnú a úspešnú prácu kronikára mesta Lipany, za dlhoročné a aktívne pôsobenie v školstve a v samospráve mesta, za prácu v cirkevnom spoločenstve,
	MUDr. Eduardovi Vokálovi za dlhoročnú prácu lekára a predsedu záhradkárskej organizácie, za viac ako tridsaťročnú prácu v mestskej samospráve,
	Milanovi Fabiánovi za rozvoj a propagáciu športu a zdravého životného štýlu, za pôsobenie v školstve a za dlhoročnú prácu poslanca mestskej samosprávy,
Cena Primátora 
Cena primátora mesta:
Ing. Jánovi Turlíkovi za rozvoj turizmu v meste a za aktívnu činnosť v samospráve, 
	Prof. Milanovi Darákovi, in memoriam, za výrazný prínos v pedagogickej činnosti,
	Manželom: Kuľbagovým, Kordiakovým, Lukáčovým, Kocúrkovým, Janičovým, rodičom mnohopočetných rodín, za prijatie a výchovu detí,
	Anne Černickej za rozvoj športu a aktívnu činnosť v samospráve,
	JUDr. Jane Toporcerovej za dlhoročnú aktívnu prácu poslankyne a zástupkyne primátora a živý záujem o dianie v meste,
	Vladimírovi Plavčanovi za rozvoj turizmu, aktívnu činnosť v samospráve a za prácu v cirkevnom spoločenstve.
V mene ocenených s poďakovaním prehovoril nový čestný občan Mons. Pavol Dráb. Okrem toho na otázku v krátkom rozhovore pre ALR „ Aké sú vaše pocity po návrate do Lipian, kde ste dlhodobo pôsobili ako kňaz?“ milo odpovedal: „ Musím na úvod povedať, že ma tu prekvapila atmosféra. Našiel som ľudí, ktorí sú rozjasaní, usmiate tváre. A uprostred týchto ľudí som objavil mládež. Ja som ju nepoznal, keď som tu bol 20 rokov farárom. Narodili sa a rástli v mojej neprítomnosti, a to ma veľmi teší, že ako som poznal ich otcov a mamy, teraz vidím, ako to všetko napreduje. Nič nezostalo na jednom mieste. Ľudia sa rozvíjajú a talenty kvitnú a mesto je pre nich zázemím, kde sa môžu rozvíjať.“ 
	Rovnako milou reakciou na ocenenie bolo poďakovanie detí manželom- rodičom mnohopočetnej rodiny Kordiakovým, ktoré uverejnili ALR: „... Preto dovoľte aj nám deťom, poďakovať Bohu za to, že sú, a mamke a ockovi za to, že sme aj my. Za chvíle krušné i milé, ale hlavne za to, že nás všetkých držia po kope a učia láske a úcte.
	Touto cestou vyslovujeme vďaku vedeniu mesta a farskému úradu za pozornosť venovanú naším i ostatným rodičom mnohopočetných rodín, že si na nich spomenuli a ocenili ich celoživotnú snahu venovanú toľkým deťom a rodine.“ (výber z poďakovania kronikár). 
Záver osláv
Do konca jubilejného roka prebiehali ďalšie sprievodné akcie hlavných osláv. Akousi „bodkou“ za nimi bolo stretnutie v galérií „Lipany sa dožili 700 rokov“, obzretie sa späť za jubilejným rokom prostredníctvom fotografií a krátkometrážneho filmu o meste Lipany. Autorom filmu je Richard Scholtés, R.S. Media, ktorý pre mesto vyrába ALR. Stretnutie sa uskutočnilo 25.novembra. S príhovormi na ňom vystúpili: Ing. Eduard Vokál, primátor, Richard Scholtés, autor filmu, Mgr. Rudolf Bucko, kronikár, Ing. Ján Turlík, autor knihy o Lipanoch a Milan Fabián, ktorý predniesol vlastnú príležitostnú báseň. Hodnotným kultúrnym programom prispela ZUŠ.
	Na záver kapitoly  niekoľko myšlienok z úvodníka primátora v septembrovom vydaní ALR. K otázke „kde sa nachádza naše mesto dnes?“ v ňom nájdeme aj toto vyjadrenie: „... Myslím si, že mesto môže hrdo vstúpiť do svojej ôsmej storočnice. Má vybudovanú základnú infraštruktúru, v dobrom stave je školstvo, popasovalo sa so statickou a dynamickou dopravou v meste, s protipovodňovou ochranou, rozbieha rozvojové investície v priemyselnom parku a pri využití vrtu, má perspektívu v oblasti bývania. 

Za 700 rokov života nášho mesta patrí veľká vďaka Bohu, vďaka a úcta naším predkom, vďaka patrí aj mnohým z Vás, ktorým záleží na Lipanoch a v rôznych oblastiach ich života ste sa angažovali alebo pôsobíte...“
	Dokumentačnými prílohami k tejto kapitole sú: kalendár zrealizovaných a plánovaných podujatí k 700. výročiu, leták- pozvánka na oslavy..., výstupy z médií k oslavám: Prešovský Korzár a viaceré portály, medailón- charakteristika Petra Beňa, autora sochy sv. Martina, pozvánka na stretnutie Lipany sa dožili 700 rokov. Množstvo dokumentačných príloh: fotodokumentácia, zvukové a video záznamy, krátkometrážny film, plagáty, letáky, pozvánky, … sa uchováva na referáte kultúry a športu mestského úradu


II. Samospráva mesta_____________________________________
Dôstojne a konkrétne k oslavám jubilea mesta prispela aj mestská samospráva: mestské zastupiteľstvo, mestská rada, komisie MsZ, iné pomocné orgány, ale aj aparát mestského úradu. Ako? Pochopiteľne prerokúvaním aktuálnej 
problematiky, vytváraním predpokladov a podmienok pre ďalší úspešný rozvoj mesta, iniciatívami pre občanov...
Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo (ďalej MsZ) pracovalo pravidelne. 10 zasadnutí, z toho tri mimoriadne, 14 neformálnych stretnutí. Program zasadaní bol bohatý a pestrý, vždy dôkladne obsahovo pripravený, predrokovaný na neformálnych stretnutiach poslancov. 
Všeobecné záväzné nariadenia
Do súboru všeobecne záväzných nariadení (ďalej VZN) pribudli nové:
o poskytovaní sociálnych služieb,
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch,
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Viaceré existujúce VZN boli novelizované, ako je to uvedené v zápisniciach zo zasadaní MsZ.
Závažné dokumenty
Z programu MsZ vyberáme tieto závažné dokumenty:
rozpočet mesta, jeho úpravy, zásady rozpočtového procesu, monitorovanie, plnenia programového rozpočtu, východiská rozpočtu na rok 2013, návrh rozpočtu na rok 2013 a výhľad, hospodárenia do roku 2005,
záverečný účet mesta za rok 2011, vyúčtovanie dotácií,
stav odpadového hospodárstva,
priemyselný park Za traťou,
stav. prác na IBV Rovinky,
rekonštrukcia stanice Slovenskej autobusovej dopravy (SAD),
protipovodňové opatrenia, povodňový plán, pripravenosť mesta na mimoriadne situácie,
stav projektov podporovaných z fondov,
stav stavebných akcií mesta,
hospodárenie mestských škôl s právnou subjektivitou, výsledky výchovno vzdelávacieho procesu na školách v školskom roku 2011/2012 a ich pripravenosť na nový školský rok,
aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
novela Štatútu mesta Lipany,
zdravotníctvo,
plnenie Komunitného plánu mesta a jeho aktualizácia,
situácia v marginalizovanej osade Za traťou,
opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a verejného poriadku v meste,
návrhy na udelenie Čestného občianstva, Ceny Mesta Lipany a programu osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o Lipanoch,
napĺňanie projektu Otvorené mesto. 
Prvoradé úlohy
Ďalší program obsahujú zápisnice z X. Až XIX. Zasadania MsZ. 
Z uvedeného programu vyplynuli prvoradé úlohy mestskej samosprávy:
	separovanie odpadu a nakladanie s ním,

zdravotníctvo (prístavba k Poliklinike Medicum a presťahovanie ambulancií z Komenského ulice),
rekonštrukcia autobusovej stanice,
geotermálny vrt,
výročie mesta.
Významnejšie aktivity, informovanosť občanov
Hodno spomenúť aj niektoré významnejšie aktivity samosprávy:
	informovanosť občanov: Mestský úrad má aj v ALR pravidelné Kalendárium radnice, rovnako pravidelné riporty zo zasadaní MsZ. Iniciatívou komisie pre životné prostredie je okienko Pekné a čisté Lipany, v ktorom sa rozoberá problematika nakladania s odpadom. Výsledkom starostlivosti samosprávy o životné prostredie a nakladanie s odpadom bola účasť mesta v súťaži o cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec. Verdikt odborníkov prisúdil Lipanom 2. miesto, čo znamená, že aj napriek dobrým výsledkom v ochrane životného prostredia za posledné dva roky máme spoločne (samospráva a občania) čo zlepšovať.
Ankety
Dve komisie MsZ sa podujali na ankety:
na facebooku k aktuálnym otázkam v meste: mládež, očakávania obyvateľov, nová dopravná situácia (komisia pre mládež),
o nakladaní s odpadom v meste (komisia pre životné prostredie).
Výsledky obidvoch ankiet uverejnili ALR v májovom a decembrovom vydaní. 
Aktivita komisií ešte raz: V apríli sa na protipovodňovej hrádzi - suchom poldri stretli členovia komisie pre životné prostredie, komisie pre šport s členmi Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sabinove a boli svedkami zarybňovania násadou pstruha dúhového a pstruha potočného z vlastnej liahne. Podľa rybárov „ v tejto nádhernej vode majú rybka dostatok potravy a ideálne podmienky na chov.“ K čistote vody však musíme prispieť všetci. 
Deň otvorených dverí
Mestský úrad ponúkol občanom mesta Deň otvorených dverí (27. septembra) s podtitulkom „kde, čo, ako vybaviť“, „všetko to a omnoho viac“ a s týmto obsahom: obhliadka jednotlivých oddelení a referátov, sprístupnenie kamerového systému, dve výstavy, sprístupnenie mestských kroník a iných historických dokumentov s prezentáciou starých fotografií, zasadnutie MsZ a otvorená diskusia s primátorom mesta a poslancami po skončení zasadnutia.
Hospodárenie mesta
V zápise nezabudneme ani na hospodárenie mesta v tomto roku, ktoré, ako to vysvitá zo záverečného účtu, presnejšie z rekapitulácie bolo nasledovné: skutočnosť k 31.decembru 2012 (po úpravách rozpočtu) v eurách:
bežné príjmy				5065547,82		plnenie 98,5%
kapitálové príjmy			393210,58			  88,2%
	príjmy spolu 			5458758,40		               97,7%

bežné výdavky			4923853,89			   96,7%
kapitálové výdavky			322757,70			    71,8%
	výdavky spolu			5091601,59			   94,8%
	prebytok				367156,81			  172,6%

finančné operácie- príjmy		161607,52			 100,0%
finančné operácie- výdavky	373290,48			    99,7% 
	schodok fin. Operácií	           -211082,96			    99,5%
	zostatok po zapojení FO		155473,85			   
Podrobný rozbor hospodárenia mesta za rok 2012 obsahuje zápisnica z XXII. Zasadnutia MsZ, ktoré ho, po súhlase nezávislého audítora a hlavného kontrolóra schválilo. 
Dotácie
Súčasťou hospodárenia mesta boli aj dotácie pre subjekty pôsobiace v meste. Schválilo ich IX. zasadnutie MsZ ešte na konci roka 2011. Najvyššie čiastky dotácií boli schválené pre Športový klub Odeva, KN Modrá Torysa pre jej programy a na podporu činnosti florbalového oddielu, Občianskemu združeniu ADELI a Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Lipany.
Grantový program
Z celkovej dotácie KN Modrá Torysa na projekty grantového programu mesta Lipany použila 6000€ (spolu 60 projektov zo 72 žiadostí na použitie grantu).
Mestská rada
Mestská rada absolvovala 9 zasadnutí. Hlavným programom bola predovšetkým príprava zasadaní MsZ a niektoré ďalšie otázky:
zabezpečenie dohľadu v priemyselnom parku, 
podnety občanov na problémy súvisiace s vývozom odpadu firmou AVE,
návrh odmeny kronikára za kronikársky zápis roka 2010,
rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora,
návrh odmien pre darcov krvi- nositeľov Janského plakiet,
príprava podujatí k 700. výročiu mesta,
postup. Vymenovania riaditeľa ZŠ Hviezdoslavova,
nominácie na udelenie Ceny primátora pri príležitosti 700. výročia mesta,
podklady na rokovanie s investorom aquaparku,
informácia o zmenách v oblasti financovania originálnych kompetencií v školstve.
Aquapark
Celkom na záver kapitoly ešte stanovisko kompetentných k investičnému projektu Aqua Wellness Park, ktorý má veľký časový sklz. Jeho základný kameň bol položený pred viac ako rokom, v lete toho roku tam už mali byť bazény, v ktorých sa Lipanci a obyvatelia už mali kúpať. Poslanci MsZ sa preto rozhodli, že dajú investorovi výpoveď, keďže mu vyslovili nedôveru. Stanovisko primátora Eduarda Vokála: „Investorovi plynie výpovedná lehota. Počas tejto lehoty je možné niektoré veci napraviť. Dôvodom výpovede bolo to, že sa v septembri nezačala stavať letná časť kúpaliska. Keďže plynie ešte táto lehota, nového investora zatiaľ nehľadáme.“
	Dokumentačnými prílohami k tejto kapitole zápisu sú výstrižky z dennej tlače: Prešovský Korzár zo 16. a 17. júla a 15. decembra. 

III. Významné udalosti a návštevy_____________________________
Etapa činnosti Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) bola predčasne ukončená v druhej polovici minulého roka vyslovením nedôvery vláde premiérky Ivety Radičovej pre euroval (finančný mechanizmus Európskej únie) preto boli vypísané nové - predčasné voľby do NR SR- parlamentné voľby na deň 10.marca toho roku.
Voľby do NR SR
Do volieb sa prihlásilo 26 kandidujúcich subjektov s rozdielnym počtom kandidátov. Napríklad č. 26 Strana živnostníkov Slovenska mala na zozname 28 kandidátov, ale viac ako polovica subjektov (14) až 150 kandidátov. V Lipanoch medzi kandidátmi boli: Vladimír Jánošík, Ing.,46r, riaditeľ školy, za SMER SD na 107. mieste kandidátky a Milan Gaľa, MUDr., 59r., poslanec NR SR, za SDKÚ DS na 46. mieste.
	V Lipanoch boli pre voľby vytvorené 4 volebné okrsky, v ktorých hlasovanie riadili okrskové volebné komisie, zložené zo zástupcov kandidujúcich subjektov.
Výsledky
Výsledky hlasovania v Lipanoch (za všetky 4 okrsky) podľa počtu získaných hlasov boli nasledovné: Smer SD 1428, KDH 333, OľaNO 232, SDKÚ DS 125, SNS 96. Účasť na voľbách 57,76 %.
	Slovensko: Do NR SR „postúpilo“ 6 subjektov: Smer SD 44,41% hlasov- 83 mandátov, KDH 8,82%- 16 mandátov, OľaNO 8,55%-16 mandátov, MOST-HÍD 6,89%- 13 mandátov, SDKÚ DS 6,09%- 11 mandátov.
	Prešovský kraj: volebná účasť 57,0%, Smer SD 44,4%, KDH 16,3%, OľaNO 10,2%, SDKÚ DS 5,3%, SaS 4,0%.
	Volebný obvod Prešov: Smer SD 44,4%,  KDH 16,3%, OľaNO 10,2%, SDKÚ DS 5,9%, SaS 4,0%.
	Volebná účasť na Slovensku: 59,11%
Ustanovujúca schôdza NR SR sa uskutočnila 4.apríla, za predsedu bol zvolený Pavol Paška.
Zostavením vlády SR prezident republiky poveril Róberta Fica, predsedu strany Smer SD. Vláda má 14 členov a je zostavená z členov strany Smer SD alebo jej nominantov. 
Konferencia
Významnou udalosťou, nielen lipianskou, ale s dosahom na celý mikroregión hornej Torysy a prihraničné Poľské mestá Muszyna a Piwniczna bola konferencia Spoločné korene- spoločná budúcnosť 21. marca v mestskej galérií. Názov konferencie, zhodný z názvom projektu vystihuje podstatu spolupráce- rovnaký pôvod, blízka reč, podobná kultúra. Účastníci konferencie sa presvedčili, že Poliaci a Slováci majú spoločné korene a v ich rukách je aj spoločná budúcnosť. Predstavitelia poľských miest uviedli vystúpenia svojích zástupcov- riaditeliek regionálnych kultúrnych stredísk, ktoré predstavili kultúrne dedičstvo v partnerskej Gmine Muszyna a Piwniczna veľmi zaujímavými multimediálnymi prezentáciami. V závere konferencie zvykoslovná skupina z Krivian uviedla autentickú scénku Voľeňe čeľedneho predstavenstva.
Predseda Združenia obcí hornej Torysy (ZOHT), primátor Lipian Ing. Eduard Vokál, vo svojom vystúpení povedal: „...preto máme povinnosť urobiť všetko pre to, aby sme svoje korene poznali.“
Návštevy
V závere kapitoly ešte krátko k trom udalostiam a návštevám (chronologicky):
	14. máj: prijatie izraelského veľvyslanca na mestskom úrade,
	6. - 9. september: návšteva čestného občana mesta Lipany Hansruediho Schreibera a člena „Lipany tímu“ zo švajčiarskeho Birmensdorfu bola súčasťou osláv 700. výročia mesta. Na slávnostnej akadémií v mestskej hale obidvom primátor mesta odovzdal ďakovné listy. 
	4. december: slávnostné odovzdanie rekonštruovanej stanice SAD (o rekonštrukcií bližšie v kapitole Výstavba mesta).
	Dokumentačnými prílohami ku kapitole sú: zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do NR SR, výsledky hlasovania v Lipanoch v 4 volebných okrskoch a spolu za všetky okrsky volebný špeciál denníka Sme Voľby 2012.


IV. Činnosť podnikov______________________________________
Mesto Lipany, presnejšie mestské zastupiteľstvo sa už viac rokov venuje priemyselnému parku. 
Priemyselný park
Konkrétne je to od roku 2006, kedy mesto získalo nenávratný príspevok na výstavbu infraštruktúry vo výške takmer dvoch miliónov eur. Podmienkou je zamestnať 144 pracovníkov. Odvtedy sa tejto problematike venujeme aj v kronike.
K doterajším investorom, ktorí v PP už pôsobia, má záujem prísť niekoľko nových. Ale konkrétne:
	Domáca firma E&G-Eisen Stahl, s.r.o., plánuje tu postaviť strojársku fabriku, predbežne pre dvadsať ľudí. Druhým záujemcom je čínske konzorcium, ktoré v Lipanoch plánuje vyrábať alkohol určený na pridávanie do pohonných hmôt. K tomuto zámeru sa vyjadril aj primátor mesta Ing. Eduard Vokál: „Táto investícia ma veľmi zaujíma, pretože pre svoju výrobu bude potrebovať poľnohospodárske produkty, ktoré by sa mohli pestovať v okolí Lipian“ (kde sa poľnohospodárstvu v posledných rokoch nie veľmi darí).

O podnikanie v Lipanoch prejavili záujem aj dve firmy, ktoré chcú vyrábať elektrickú energiu z bioproduktov. Malo by ísť o dve bioplynové stanice.
	Veľmi správnym a užitočným počinom samosprávy v tejto záležitosti bolo zvolanie verejného zhromaždenia, stretnutia s občanmi, aby sa tak mesto vyhlo nepodloženým fámam o charaktere plánovanej výroby.
	Právoplatné stretnutie sa uskutočnilo. Zástupcovia firiem prezentovali svoje zámery:
Prvá: výroba obnoviteľného zdroja energie - bioetanol z kukurice ako druhotného produktu krmivo: 60 m3  bioetanolu a 60 ton krmiva denne. Zamestnať plánuje približne 100 ľudí, ktorí budú robiť v trojzmennej nepretržitej prevádzke. Technológiu ma dodať čínska firma, investície predstavujú 10mil.eur. S výrobou by mali začať v roku 2014 na ploche okolo 2,8 ha.
	Druhá (dve firmy): na ploche 7 ha chcú postaviť splyňovaciu stanicu na biomasu z nehnijúcich produktov (využitie biomasy z dopestovaných plodín, energetickej štiepky, celulózy či náletovín ich zohrievaním a kontrolovaným prísunom kyslíka, kde vzniká plyn). V dvoch závodoch chcú zamestnať po 11 ľudí.
Prítomný občania sa pýtali, kde je možné doručiť žiadosť o prijatie do zamestnania, kedy sa začne s výstavbou a aké dopravné zaťaženie prinesie spustenie prevádzok.
	Ak sa tieto zámery stanú skutočnosťou, investícia bude znamenať prínos pre mesto aj jeho okolie a mestu sa tak bude dariť plniť rozhodujúce indikátory pre činnosť priemyselného parku.
Troja
Do siete prevádzok svojho druhu v meste toho roku pribudla TROJA, centrum športu a relaxu v areáli futbalového štadióna, ktoré občanom mesta prináša rôzne služby a istý druh novej kultúry. A prečo ma zariadenie taký „tajomný“ antický názov? Vraj preto, že heslom a symbolom doby antickej Tróje bola myšlienka zdravia, krásy, vzdelania, kultúry a hrdinov.
Zodpovedá hlavnej myšlienke aj predmet činnosti komplexu?
	Šport: fitness centrum s fitness inštruktormi, individuálne i skupinové tréningy, squash, zumba
	Zábava: bowling, biliard, X-box,
	Kultúra: koncerty, divadlo, výstavy fotografií
	Gastronómia: reštaurácia, kaviareň, vínna pivnica s vínotékou …,
	Služby: salónik, školenia, firemné a rodinné akcie, slávnosti, špeciálne príležitosti

Po otvorení sa v komplexe uskutočnilo viacero podujatí najmä kultúrneho charakteru a pre deti. Na záver roka to bol štefanský a silvestrovský program a pre deti program s prekvapeniami.
	Aby sme nezabudli ani na iné služby, dodáme ešte: špeciálne menu zo stredomorskej a slovenskej kuchyne, ochutnávka vín z vínotéky (sedem slovenských vinárstiev a výber zahraničných vín), 29 lôžok na ubytovanie.
	Dokumentačné prílohy ku kapitole: výstrižky z dennej tlače (Prešovský Korzár) z 11. a 22. septembra k problematike priemyselného parku.

	
V. Výstavba mesta________________________________________
Stavebné akcie
Stavebná činnosť v meste v tomto roku pokračovala realizáciou prác na akcii II. etapa IBV Rovinky a stavebnými úpravami autobusovej stanice. Okrem týchto dvoch nosných akcií boli urobené stavebné práce na budovách a komunikáciách mesta v rámci obnovy a údržby (spolu štrnásť).
 Najprv dve najväčšie:
IBV Rovinky
IBV Rovinky- II. etapa: spolu 9 stavebných objektov s rozpočtovým nákladom 191 410,32 €. Stavebné práce (príprava územia, komunikácie, vozidlové, pešie verejný vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, rozvod plynu, NN rozvody a verejné osvetlenie) boli zrealizované do konca júna s jedným oneskorením na objekte rozvod plynu do októbra. Na všetky stavebné objekty kompetentní podali návrhy na kolaudačné rozhodnutia a zároveň užívacie povolenie.
Autobusová stanica
Autobusová stanica, naliehavá a dlho očakávaná stavebná akcia s rozpočtovým nákladom 195 410, 32 € pre tri organizácie: SAD Prešov, mesto Lipany a Železnice SR. Stavba obsahovala 9 stavebných objektov. Pre ilustráciu opíšeme aspoň ten prvý - spevnenie plochy: úprava vlastného nástupišťa, úpravy asfaltových plôch v areáli SAD, oplotenia a úpravy parkoviska. Úprava chodníkov a nástupišťa je zrealizovaná zo zámkovej dlažby a dlažby pre slabozrakých a nevidiacich (spolu 965 m2). Nové kryty vozovky sú na ploche 3994 m2. Stanica SAD je zo strany pozemku Železníc SR a od stavebnín odčlenená oplotením. V predčasnom užívaní bola stanica od septembra, slávnostné odovzdanie 4.decembra.
Ďalšie stavebné akcie
Aby sme sa „dopracovali“ k počtu 14 stavebných akcií, heslovite spomenieme tie ďalšie: parkoviská Štúrova ul., zateplenie fasády ZUŠ, Tília - výmena obkladov a presklenných stien v predajni MILK-AGRO, Luník- výmena okien, MEDICUM- výmena presklenných stien, začiatok prác na zateplení obvodového plášťa, atletická dráha-nová vrstva antuky, chodník Hviezdoslavova ul., horný park - nové dispozičné riešenie a prípravné práce pre osadenie sochy sv. Martina, synagóga- úpravy priestorov pre výtvarný odbor ZUŠ, MŠ centrum - oprava strešného plášťa, výtlky, mestská komunikácia Jarková ul. - 1650 metrov štvorcových živičného povrchu, chodník Štúrova ulica - obnova v dĺžke 300km, verejné osvetlenie - úsporné opatrenia. A mohli by sme pokračovať ešte ďalšími úpravami.
	Dokumentačné prílohy ku kapitole: výstrižky z dennej tlače (Prešovský Korzár) z 11. februára k rekonštrukcii autobusovej stanice. 

VI. Školstvo____________________________________________
Tohoročný zápis kapitoly o školstve bude taký, nie každoročný. Najprv zaznamenáme dvoch nových riaditeľov škôl a potom položíme školám v meste otázku: Čím prispeli k prezentácií, či reprezentácií mesta v jubilejnom roku. Obdobne to bude aj v kapitolách o kultúre a športe. 
Noví riaditelia škôl
Ktoré školy majú nových riaditeľov?
Pavol Palenčár , doterajší učiteľ ZŠ Hviezdoslavova, sa stal jej riaditeľom po odchode doterajšej riaditeľky p. Majerčákovej do dôchodku. Vo funkcií riaditeľa školy chce podporiť a motivovať pedagógov k ďalšiemu vzdelávaniu, spropagovať školu a ponúknuť terajším i budúcim žiakom ďalšie formy vzdelávania a záujmovej činnosti. 
	Karol Tkáč, učiteľ Strednej odbornej školy, prevzal vedenie tejto školy po Ing. J. Kožuškovi, ktorý tiež odišiel do dôchodku. Najväčším cieľom nového riaditeľa je, aby v areáli a objektoch školy vzniklo kvalitné stredisko vzdelávania, kultúry, osvety a športu, ktoré bude slúžiť celému hornotoryskému regiónu i širokej verejnosti. Chce vrátiť škole také postavenie, aké si ako jediná stredná škola tohto typu v rámci nášho regiónu zaslúži.
V ďalšej časti prejdeme k textovým „odpovediam“ na avizovanú otázku. Teda postupne:
Materské školy
Materské školy (MŠ):
MŠ Centrum- Námestie sv. Martina:
Recitačná Meduška	 s lipovými lístočkami- recitátorské dopoludnie detí predškolského veku zo 17 MŠ lipianskeho regiónu a rehabilitačného strediska. V rámci recitácií a prednesov si účastníci pripomenuli 700. výročie mesta Lipany využitím aktuálnych rekvizít a rozprávaním o 320-ročnej košatej lipe, ktorú si deti v priebehu prehliadky pripínaním lístočkov vytvárali. Spoluorganizátorom podujatia bola Mestská knižnica v Lipanoch.
	Žabiačik-jedáčik dramaticko-zážitková aktivita v rámci začlenenia Národného programu prevencie obezity do zdravotných programov a projektov realizovaných materskou školou. V podaní učiteliek a detí bol zážitkovou formou rozohratý príbeh, v ktorom bolo poukázané na dôsledky zvýšenej konzumácie množstva sladkostí a nezdravých potravín. Do príbehu sa aktívne zapájali deti odpoveďami, cvičením a ukážkami správneho dýchania.
	MŠ na Ul. Kpt. Nálepku:
Šarkan našej rodiny- medzitriedna súťaž detí a ich rodičov, či celých rodín v tvorivej práci- výrobe šarkanov. Vyrobené šarkany vynikajú nápaditosťou, kreativitou a farebnosťou, zdobia interiér materskej školy. 
	Zemiakiáda - opäť podujatie detí a ich rodičov: zber zemiakov, odvážanie na fúrikoch, prenášanie vedierok plných zemiakov o preteky. Všetkým potom chutili uvarené zemiaky v šupke, lipianske „naľešnički“ a zemiakové dobroty učiteľky školy, dnes dôchodkyne.
Rehabilitačné stredisko
Rehabilitačné stredisko:
Fašiangový karneval- zábavný deň detí RhS a OZ Úsmev pri RhS, s vtipnými a pestrými maskami, ale tiež neodmysliteľnými šiškami, koláčikmi, zákuskami a teplým čajom. 
	Deň bez bariér- spoločné stretnutie detí RhS s rovesníkmi z iných podobných zariadení sociálnych služieb na ranči pri Ľutine, a to pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (MDD). Športom, zábavou a dobrou náladou strávili deň v prírode. Spestrením dňa bolo vystúpenie A. Budinského z Očovej, ktoré účastníkov veľmi zaujalo. 
Základné školy
Základné školy (ZŠ):
ZŠ Komenského 113:
Kde bolo, tam bolo - literárno-výtvarný kvíz pre žiakov 2.-4. ročníka ZŠ z mikroregiónu hornej Torysy. Tento rok sa niesol v znamení 700. výročia Lipian, o čom svedčilo aj úvodné vystúpenie s dramatizáciou rozprávky Kostol a lipa. Súťažné disciplíny, ktoré boli zamerané na rozvoj detskej kreativity, predstavivosti, fantázie a na poznatky získané z mimočítankového čítania, priniesli úspechy pre súťažiacich zo ZŠ a MŠ Poloma, Rožkovany, Brezovica, Lúčka, Pečovská Nová Ves, ZŠ Lipany, Hviezdoslavova ul. A z usporiadateľskej ZŠ Lipany, Komenského ul. 113. Jednotlivé bloky podujatia (literárno- výtvarný kvíz, veršované rozprávky, erby obcí regiónu) súťažiace družstvá spestrili prednesom svojej rozprávky o Lipanoch. Cieľ súťažného stretnutia bol veľmi užitočný: kladný vzťah k čítaniu s porozumením, ku knihe a spoznávanie krásy a múdrosti ľudových rozprávok. 
	Živý list lipy, Stromu roka 2011, vytvorený 250 žiakmi školy na námestí pred tribúnou na počesť sedemstoročnice Lipian a pri príležitosti Dňa Zeme 2012, navyše v rámci projektu Enviro Lipany. Uvedený projekt- monitorovanie ekopostojov detí druhého stupňa ZŠ mesta má v škole dlhoročnú tradíciu. Koordinátorkou projektu je učiteľka školy Helena Borecká. 
	ZŠ Hviezdoslavova 1:
Hviezdička znova úspešná: Hviezdička je názov detského folklórneho súboru školy, ktorý vedie učiteľka Janka Smolková. Po úspechoch v Kreáciách detského folklóru v Lipanoch a na krajskom kole v Raslaviciach súbor postúpil do celoštátneho finále v Halovke na Orave. Prezentáciou  programu „Učuje me mili“ získal umiestnenie v bronzovom pásme. Sólistka súboru Katka Jacková, inšpirovaná piesňou Moniky Kandráčovej z regiónu hornej Torysy, očarila programom „Jaki ten muj frajir“ a získala titul „absolútny laureát“. 
	Čarovný svet kníh - stretnutie žiakov školy, presnejšie druhákov a tretiakov s škôlkarmi pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Obsahom stretnutia bol kúzelný svet rozprávok, hádaniek, piesní a básni. V druhej časti programu si všetci, spolu z Milanom Rúfusom a jeho Modlitbičkami spomenuli aj na starých rodičov, a to v Modlitbičke za starkú (október- Mesiac úcty k starším). Škôlkari sa osvedčili aj ako úspešný hádači tajomstvá hádaniek. 
Spojená škola
Spojená škola (SpŠ)
Olympiáda bez bariér - športové stretnutie bez prekážok v Sabinove, kde školu reprezentovali dvaja žiaci. Zapálenie vyzeralo ako naozajstná olympiáda: slávnostný pochod, olympijský sľub, slávnostné odovzdávanie cien. Súťažné disciplíny: slalom, hod loptičkou na cieľ, vhadzovanie lopty do basketbalového koša, práca s hokejkou a loptičkou s cieľom dať gól. Zástupcovia školy Jakub Seman a Šimon Novysedlák boli veľmi úspešný:  získali zlaté medaily a Šimon navyše aj cenu publika. 
	Sme takí akí sme - spoločné stretnutie občianskeho združenia SpŠ s rodičmi a žiakmi pri výrobe ozdôb na vianočný stromček rôznymi technikami (gule, ozdoby zo slaného cesta, hviezdy...). Deti maľovali obrazy pod odborným vedením p. Ľašovej a p. Vojtkovej, ktorými vyjadrili svoje pocity a vnímanie okolitého sveta. 
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola (ZUŠ):
Septemthillis - mládežnícky spevácky zbor pod vedením p. Gabriely Pinterovej, absolvoval jedinečné podujatie- koncertné turné v Brazílií na pozvanie renomovaného dirigenta, významného člena poroty maestra Altamíra Bernardesa z Acedemia v Sorocabe. Turné sa konalo v piatich veľkých mestách, záverečné koncerty vo výnimočnom meste Rio de Janeiro. Spolumajsterka p. Pinterová turné zhodnotila takto: „...spolupráca so zborom v Južnej Amerike má veľký zmysel a význam pre všetkých, hlboký zmysel po stránke umeleckej i po stránke ľudskej... Bol to jedinečný projekt, z jedinečnými ľuďmi, plných pokory, veľkorysých a vďačných, ktorí nás prijali s veľkým obdivom, úprimnou láskou a starostlivosťou“.
Na adresu speváckeho zboru ešte treba dodať, že toho roka, 19. decembra v Divadle Jonáša Záborského v Prešove toto umelecké teleso prevzalo  Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Petra Chudíka „za výnimočnú prezentáciu regiónu a mimoriadne úspechy dosiahnuté šírením kultúrneho dedičstva doma i v zahraničí“.
	Akordeónový orchester pod vedením učiteľky školy Miriam Žilkovej Timčovej tiež mal úspešný rok: na krajskej súťažnej prehliadke v Levoči získal zlaté pásmo, na 7. Európskom festivale v Prahe tretie miesto (ďalšie orchestre boli z Nemecka, Ruska, Slovinska, Česka a Chorvátska). Veľkým potleskom bolo ocenené jeho vystúpenie v pražskom Kostole sv. Salvátora a v luxusnom hoteli Olympik na Good bye párty.

Orchester má aj veľmi úspešného sólistu Dominika Murcka, žiaka 6.ročníka ZUŠ. Na Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Ostrave získal 1.miesto a titul absolútneho víťaza vo svojej kategórií. Súčasne získal ponuku zahrať v Českom rozhlase, navyše po boku majstrov svojho nástroja, ktorými boli Aleksander Nikolic (porotca zo Srbska) a jeho žiak Petar Maric. 
Gymnázium
Gymnázium:
Európsky učiteľ roka: Takýto titul s certifikátom najlepšieho učiteľa jazykov z rúk ministra školstva SR Dušana Čaploviča prevzal v Bratislave Dušan Kazimír, učiteľ slovenského, anglického a ruského jazyka v našom gymnáziu. Ocenenie navrhla Asociácia rusistov Slovenska za dlhoročné aktivity a opakované úspechy v oblasti vyučovania ruského jazyka a šírenie ruskej kultúry. 
	Zelená škola: certifikát s týmto názvom škola obdržala v siedmom ročníku programu Zelená škola pod záštitou ministra životného prostredia Petra Žigu. Gymnázium získalo certifikát a vlajku , ktoré má právo užívať dva roky. Menovaný program je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených 10 000 škôl z 53 krajín sveta, a pomáha aj slovenským školám realizovať enviromentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Slávnostnej certifikácie na pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa zúčastnili: Eva Lazoríková (zástupkyňa riaditeľky školy), Gabriela Lazoríková (koordinátorka), Dorota Miková a Nikola Knutová (žiačky, členky Kolégia Zelenej školy).
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola (SOŠ)- bývalé stredné odborné učilište poľnohospodárske: 
	Comenius - je názov medzinárodného projektu, v ktorom škola spolupracuje so školami z Bulharska, Grécka, Nemecka, Poľska, Turecka a Veľkej Británie. Tohoročné stretnutie malo poľsko-slovenský charakter (Krynica-Lipany) a prebiehalo v dňoch 22. až 28. septembra. V poľskej Krynici lipianski stredoškoláci reprezentovali slovenskú národnú kuchyňu. V Lipanoch hosťom predstavili pracoviská školy a pozvali ich na Kamenický, Ľubovnianský hrad a do Vysokých Tatier. Hostí prijal aj primátor mesta. Veľký, priaznivý ohlas malo stretnutie v mestskej galérií s programom učiteľov a žiakov ZUŠ a podvečerná Good bye párty na gazdovskom dvore pri neďalekých Rožkovanoch. 
	Deň zdravej výživy, októbrové podujatie školy práve vo Svetový deň zdravej výživy. Bolo to jedno z podujatí, akými sa pedagógovia, zamestnanci a žiaci snažia prispieť svojimi aktivitami k prevencii a vytváraniu správneho životného štýlu. V ponuke zdravých jedál nechýbali napríklad netradičné zeleninové a ovocné šaláty, chutné a zdravé polievky, jedlá zo zeleniny, zdravé koláčiky... Účasť hostí bola pestrá: primátor mesta, zástupcovia médií, mestských a niektorých blízkych škôl, dokonca aj mnohí obyvatelia Lipian i okolia.
Každá škola by za iste mohla pridať aj ďalšie príspevky, ale tie sú zapísané v školských kronikách.
	Dokumentačné prílohy ku kapitole: výstrižky z dennej tlače (Prešovský Korzár z 21.4., 16.6., 13.10., 21.12.), Župné noviny- príloha Prešovského Korzára z 18.12., tlačové správy PSK z 20.12 a rarita- brazílske noviny „Municipio de Piedade“  z 24.8 t.r.-pozri ohlas na spevácky zbor Septemthillis na strane 11 „Grupo Musical da Eslovaqnia...“-poznámka kronikára.


VII. Kultúra____________________________________________
Otázku z predchádzajúcej kapitoly „Čím prispeli...“ teraz kladieme umeleckým telesám, amatérskym i profesionálnym umelcom, spoločenským a záujmovým organizáciám. Tu sú ich „odpovede“:
	Umelecké telesá:
Lipianska hudobná jar
Lipianska hudobná jar (LHJ), VI. Ročník: tri koncertné popoludnia v mestskej galérií v dňoch 17.,20., a 27. mája. V prvom koncerte sa predstavili žiaci našej ZUŠ, úspešní účastníci rôznych súťaží s výborným umiestnením pod vedením svojich pedagógov. Druhé popoludnie bolo v znamení klasiky a džezu: Jordana Palovičová- klavír, a jej brat Ivan- viola. O džezovú účasť koncertu sa postarali traja muzikanti z kapely AMC Trio s hosťom Adrianom Harranom. Tretí, záverečný koncert bol akordeónový. Účastníkom koncertu svoj program ponúkli tri súbory: hosťujúci orchester Akordeonika z Bojníc a dva domáce súbory zo ZUŠ Lipany: prípravný (mladší žiaci-vedúca Katarína Baňasová) a „ ostrieľaný“ orchester Miriam Žilkovej Timčovej. Perličkou tohoročnej LHJ bola účasť vzácneho hosťa z Brazílie, dirigenta Altamira Bernardesa, na pozvanie, ktorého sa uskutočnil v predchádzajúcej kapitole spomenutý zájazd speváckeho zboru ZUŠ Septemthillis v Brazílii.

 „Na tri kraľe o krok daľej“
„Na tri kraľe o krok daľej“, druhý ročník tradičných vianočných zvykov z hornej Torysy. Jeho mottom bol hornotoryský vinš „My tri králi, prišli sme k Vám, zdravia, šťastia vinšovať vám. Zdravia, šťastia dlhé letá, my sme prišli k vám z ďaleka.“ V pestrom programe sa vystriedali súbory z obcí hornej Torysy, zo škôl a cirkevných spoločenstiev. Umeleckým „ zlatým klincom“ sviatočného popoludnia bol program „Nešeme vam novinu“ folklórneho súboru Sabinovčan. Trojkráľové stretnutie ľudových umelcov pripravilo ZOHT v rámci projektu spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007- 2013.
Kreácie detského folklóru 
Kreácie detského folklóru 2012- 43. ročník tradičného podujatia, hostiteľom ktorého sú Lipany. Okres Sabinov na ňom reprezentovalo 115 účinkujúcich z deviatich folklórnych súborov. Z výsledkov spomenieme výhercov zlatého pásma s postupom do vyššej súťaže, ktorí reprezentovali Lipany: v sólovom speve Katarína Jacková, DFS Hviezdička, zo speváckych skupín rovnako DFS Hviezdička (rozumej ZŠ Hviezdoslavova ul.). Ich výsledky vo vyšších súťažiach sme spomenuli v kapitole Školstvo, str. 385. 
Mestský Majáles
Mestský Majáles- oživenie tradície stavania májov (smrek, jedľa ci breza ozdobené mašľami, stužkami, šatkami). Na námestí pred pódiom ho postavili chlapci z FS Šarišská lipa v prvú májovú sobotu podvečer. Do tanca pod májom celý večer hrala hudobná skupina Sonic. Zámerom oživenej tradície bolo priviesť Lipancov na námestie, navzájom sa stretnúť, pozhovárať, zabaviť. 
	Amatérsky a profesionálny umelci:
Foto tvojho mesta 
Foto tvojho mesta, 2. ročník súťaže fotografov pri príležitosti storočnice mesta v troch kategóriách. Do súťaže sa prihlásilo 12 autorov s celkovým počtom 78 fotografií. Víťazné práce: Čakanie pred večierkou - Karol Špyrka (kategória život v meste), Naša stanica trochu inak - Radoslav Goliáš (kategória Rozvoj mesta Lipany), Jeseň v centre - Ing. Michal Višňovský (kategória Voľná kategória). Úspešnými účastníkmi súťaže na ďalších miestach boli: Martin Majtner, Ľuboš Krahulec, Lukáš Molnár. Prezentácia fotografií bola na výstave v zasadačke MsÚ. Práce najúspešnejších autorov boli doručené na okresné kolo fotografickej súťaže AMFO 2012.    
Rozprávanie spod košatej lipy
Rozprávanie spod košatej lipy- 13.ročník mestskej súťaže v prednese poézie a prózy a vo vlastnej tvorbe v 4 kategóriách. Výkony súťažiacich boli také úspešné, že poroty mohli udeliť 3 miesta v každej kategórií. Koordinátormi súťaže boli: Mgr. Dobrovičová (ZŠ Hviezdoslavova) a Mgr. Dušan Kazimír, PhD. (Gymnázium) a porotcami učitelia základných a stredných škôl mesta. O pôsobivú výzdobu galérie k 700.výročiu mesta sa postarala Mgr. Molnárová. 
Ďalšie príspevky umelcov budú ladené výtvarne a spojené s výstavami:
Medzinárodný maliarsky plenér
Medzinárodný maliarsky plenér, šiesty ročník už tradičného lipianskeho výtvarného podujatia s účasťou nielen slovenských, ale aj zahraničných výtvarných umelcov: Kórea, Holandsko, Ukrajina, Poľsko. Potešiteľné je, že jeho tvorivými účastníkmi boli aj Lipanci: Mária Ľašová, Eva Vološinová, Michal Falat a Jozef Kandráč (organizátor). Hlavným poslaním plenéra bolo zachytiť život nášho mesta v roku jeho 700. výročia. Preto do našej galérie pribudli darované diela s motívmi lipy- Stromu roka 2011, Kostola sv. Martina, rôznych zákutí mesta i okolitej prírody. Plenér sa konal v dňoch 3. až 13. augusta a bol zavŕšený plenérovou výstavou v galérií. Celú jeho atmosféru vystihuje reprezentatívny katalóg. 
Výstavy- Mária Ľašová
Výstavy dvoch Lipancov:
Márie Ľašovej,  ktorá sa maľovaniu venuje už 17 rokov. Začiatkom jej tvorby boli zátišia, dedinky, uličky, architektúra vidieka. Tie predstavila na prvej výstave prác v roku 2004 v MsKS v Sabinove. Teraz maľuje hlavne zátišia kvetov a portréty, preto výstava jej prác v máji mala názov Flowers. Mnohé práce okrem maľby dotvára aj Swarovského kryštálmi. Dodať treba, že v tomto roku 700.výročia mesta spolupracovala s orgánmi mestskej samosprávy pri udeľovaní ocenení jednotlivcov a inštitúcií autorskou tvorbou diplomov pre ocenených. 
Viliam Potanka
druhý Lipanec, Viliam Potanka, absolvent SUŠ v Košiciach a UPJŠ v Košiciach, v súčasnosti pôsobí ako zástupca riaditeľa ZUŠ na Kováčskej ulici v Košiciach, býva neďaleko Košíc. Na otázku: „Ktoré motívy najčastejšie zobrazuje vo svojej umeleckej práci?“ Odpovedal: „ Čo sa týka motívov som figuralista. Portrét je pre mňa kráľom motívov. No nevyhýbam sa žiadnemu motívu.“ Na lipiansku výstavu vybral obrazy od maliarskych začiatkov až po súčasnosť, obrazy menej expresívne (vraj z obavy, ako domáca verejnosť prijme jeho obrazy) a tematicky sa snažil ísť do klasických polôh, čiže krajina a zátišie. Výstava Vila Potanku bola dôstojnou sprievodnou akciou vrcholiacich osláv 700.výročia Lipian. 
	Spoločenské a záujmové organizácie:
Slovenský červený kríž
Slovenský červený kríž (SČK) miestny spolok, je v Lipanoch šíriteľom ušľachtilej myšlienky dobrovoľného bezpríspevkového darcovstva krvi v duchu „Daruj krv, daruj život.“ Je iniciátorom každoročného oceňovania darcov krvi- nových nositeľov plakiet prof. Janského, a to Mestom Lipany. Spolupracuje pri organizovaní dvoch výjazdových odberov krvi, gestormi, ktorých sú: Gymnázium (Valentínska kvapka krvi) a dobrovoľní hasiči (Floriánska kvapka krvi). 
Darcovia krvi
V tomto jubilejnom roku boli ocenení títo darcovia krvi:
bronzoví: Bc. Jozef Bacher, Ing. Slavomír Berdis, Ing. Albert Bučko, Ivan Falat, Zdenka Hricová, Mária Jureková, Jozef Kapitančík, Mgr. Dušan Kazimír, PhD., Ing. Stanislav Kaščák, Ján Lukáč, Vladimír Matvija, Ondrej Miko, Andrej Tarasovič, Ľubomír Tomčík, Ing. Marek Vaľko. 
	Strieborní: Martin Babjak, Erika Feltovičová, Milan Hrabčák, Adam Hudák, Stanislav Novysedlák, Dagmar Zelemová.
	Zlatí: Vladislav Demko, Ladislav Loj, Róbert Roba, Mária Slaninová.
V súčasnosti v radoch svojich členov spolok má jedného držiteľa diamantovej plakety MUDr. J. Kňazovického (Juraj Bicko) 12 členov zlatej, 20 členov striebornej a 13 bronzovej Janského plakety.
Dobrovoľný hasiči
Florián deťom
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ):
Florián deťom - náučno-zábavný program policajtov a hasičov pre verejnosť, najmä pre deti v dňoch 4. a 5.mája. V piatok 4.mája večer vo farskom kostole sa konala slávnostná sv. omša. V sobotu dopoludnia najprv prebiehala Floriánska kvapka krvi (36 darcov, medzi nimi aj prvodarcovia) a potom sa začal hlavný program slovami uznania, oceneniami a príhovormi. V prvom ukážkovom bloku príslušníci polície predviedli zásah proti páchateľom trestnej činnosti a ponúkli prehliadku policajných áut, techniky, zbraní a psov. O druhý blok sa postarali hasiči viacerými súťažami a zábavou pre deti. Ťahákom hasičských osláv bola simulovaná dopravná nehoda s vyslobodením osôb a likvidácia požiaru motorového vozidla, ale aj prehliadka pristavenej najmodernejšej hasičskej techniky. Floriánsky deň mal aj zahraničných hostí z OSP Muszyna- Folwark v Poľsku. 
Slovenský Plameň
Slovenský Plameň v Lipanoch, vrcholné podujatie dobrovoľných hasičov sa v rozmedzí takmer desiatich rokov po druhý krát konalo opäť v Lipanoch, a to v dňoch 17. až 18. augusta. Prvý deň bol dňom Detskej olympiády - súťažno-zábavného zápolenia v plnení disciplín na 14 úsekoch. Druhý deň však vážnym zápolením mladých hasičov v dvoch disciplínach: štafeta na 400 m a požiarny útok CTIF. Víťazstvá si odniesli: v kategórií chlapcov družstvo mladých hasičov zo Spišskej Novej Vsi a v kategórií dievčat mladé hasičky zo Šuňavy. Prešovský kraj zastupovalo družstvo chlapcov z neďalekej Lúčky, ktorým len o vlások unikli bronzové medaily.
Klub seniorov
Klub seniorov:
Seniorské leto: Najprv stretnutie na Mariánskej hore v Levoči s duchovným programom 12.júla a 6. augusta na ranči Gazdovský dvor pri Rožkovanoch so zábavným programom a guľášom. Odvážlivci mohli pozorovať okolie aj z konského chrbta v sedle.  
	Seniorská jeseň: viacero podujatí, najmä v októbri- Mesiaci úcty k starším. K vydareným patrilo napríklad posedenie v galérií, na ktoré program pripravili deti z MŠ na Nám. sv. Martina a študenti z gymnázia. 
V Lipanoch sa uskutočnil aj 22.ročník regionálnej prehliadky programu klubov dôchodcov Prebudená jeseň (160 dôchodcov z denných centier v okresoch Prešov a Sabinov). Ústredným mottom prehliadky bola myšlienka, že „nieje dôležité iba pridať roky k životu, ale hlavne život k rokom.“ 
Únia žien
Najkrajší balkón, 
najkrajšia záhradka
Únia žien spolu s Mestom Lipany a Klubom seniorov v Lipanoch je vyhlasovateľom tradičnej súťaže „o najkrajší balkón a záhradku“. V jubilejnom roku to bol už 14.ročník. Mal dve kategórie: Najkrajší kvetinový balkón, okno a najkrajšia kvetinová záhradka a predzáhradka. Rozhodujúcimi kritériami boli: Celkový vzhľad, bohatosť a rôznorodosť kvetín, drevín a estetická úprava. 
Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov organizátorov zverejnila tieto výsledky 14.ročníka:
balkóny: 1. Jana Hovancová, Nám. sv. Martina 91, 2. Adriana Šimová, Nám. sv. Martina 85, 3. Margita Polomská, Nám. sv. Martina 43,
	záhradky: 1. Emília Bujňáková, Mlynská 4, 2. Emma Fedorová, Dubovická roveň 8, 3. Dana Knutová, Kukučínová 8. 
Prínosy tohto ročníka sú: pribúdanie zelene, využívanie nových produktov, materiálov, rôznych foriem a riešení v oblasti záhradkárstva. Badať záujem ľudí o zdokonalenie sa v tejto oblasti vzdelávaním a využívaním dobrých skúsenosti a rád skúsených záhradkárov. Akýmsi záverom hodnotiteľov je konštatovanie, že v našom meste je veľa balkónov a záhradiek, ktoré spĺňajú požadované kritéria, preto ich rozhodovanie bolo ťažké. 
K predchádzajúcim aktivitám pridáme ešte dve, ktoré polahodili srdcu Lipancov:
Európsky strom roka
Európsky strom roka súvisí s minuloročným víťazstvom našej lipy v ankete Nadácie Ekopolis a jej postupom do európskej súťaže. V tejto sa lipa malolistá z Lipian, tichý svedok 320-ročnej histórie mesta, umiestnila na 4.mieste po víťazných stromoch z Maďarska, Rumunska a Bulharska a pred stromom z Poľska a ďalšími z Česka, Francúzka (Korzika). Za zmienku stojí, že medzi týmito stromami má naša lipa „priateľov“: na 1.mieste lipu z Maďarska a na 6.mieste lipovú a dubovú alej z Česka. Naša majestátna lipa je úchvatnou dominantou centra mesta a pohľad na ňu je očarujúci v každom ročnom období. V troch podobách (zima, leto, „jeseň“) ju obsahuje aj kniha Ing. Jána Turlíka Lipany v horizonte času ako úvodný fotozáber s priliehavou básňou Milana Fabiána Živý svedok (pozri str. 7 cit. knihy - pozn. kronikára). 
Lipany so zdravým srdcom
Lipany so zdravým srdcom, jedno z vrcholných podujatí k jubileu mesta, na ktorom participovalo mnoho Lipancov ako organizátorov, ako súťažiacich či účastníkov- divákov. Má svoju ozdobu v predchádzajúcich rokoch, ale tohoročné malo jubilejnú príchuť a atmosféru. 
	Trojdňový program na prelome mesiacov máj-jún tvorili rôzne športové disciplíny a aktivity, pretože ústredným motívom podujatia bol pohyb.
30. máj (štvrtok) bol venovaný deťom predškolského veku, ktoré súťažili vo Viacboji všestrannosti.
	1. jún, 10. ročník Dňa detí a športu prebiehal v areáloch mestských základných škôl v pestrej palete súťažných disciplín a volejbalovým maratónom sa prehupol do záverečného dňa, ktorým bola
	sobota 2. júna s mix programom pre všetky kategórie Lipancov a vyvrcholením športovo-tanečným vystúpením Tanečného klubu Tilia a žrebovaním tomboly. 
Hlavným poslaním športovo-zábavného trojdnia bolo zapojiť čo najväčší počet občanov mesta do rôznych, zdraviu prospešných pohybových aktivít. Ako jeho perličku spomenieme, že letné vydanie Aktualít lipianskej radnice (júl-august) na strane 5 uverejnilo príznačnú fotografiu k tomuto podujatiu s podtitulkom Lipany so zdravým srdcom a bedničková veža (chlapčenská postava na 16 prepravkách na pivo Šariš). 
Lipanci v umení 
Daniela Baňasová
v závere kapitoly predstavíme troch Lipancov v umení:
Daniela Baňasová, operná speváčka. Umeleckú cestu začala v Lipanoch na ZUŠ, kde pôvodne študovala klavír. Jedna regionálna súťaž v speve však jej záujem obrátila na spev, preto pokračovala štúdiom na Konzervatóriu v Košiciach. Mezzosopranistka Daniela má za sebou účinkovania na prestížnych zahraničných scénach, získala niekoľko ocenení a v súčasnosti študuje vo Viedni na Universität for Musik. 
Andrea Kmecová
Andrea Kmecová, klavíristka. Vo svojom odbore študovala na Konzervatóriu v Košiciach, Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave a na Trinity College of Music v Londýne so špeciálnym zameraním na komornú hru a korepetíciu. Aktuálne žije a pôsobí v Londýne. V Anglicku vystúpila v mnohých uznávaných koncertných sálach a na renomovaných hudobných festivaloch. Pozvanie na vystúpenia dostala aj od vážených inštitúcií v Európe, vrátane Európskeho parlamentu Bavorskej cisárskej rezidencie v Mníchove a kráľovského paláca v Madride, kde koncertovala pred kráľovnou Sofiou. 
Veľmi dobré vzťahy si udržiava s diplomatickým zastupiteľstvom Slovenska v Londýne, kde vystúpila s úspešnými slovenskými umelcami (Adriana Kučerová, Terézia Babjaková, či naša, už spomenutá Daniela Baňasová). 
V súčasnosti pracuje na pôde svojej londýnskej alma mater Trinity College of Music ako korepetítor vokálnej fakulty, spolupracuje s niekoľkými opernými spoločnosťami, pravidelne koncertuje v Londýne, po celom Anglicku, vo svete a na luxusných výletných lodiach. 
Andreino interpretačné umenie sme mali možnosť spoznať aj doma v Lipanoch: v čase domácich štúdií dlhodobo spolupracovala s chrámovým zborom, ktorý doprevádzala na organe, v roku 2010 koncertovala na Lipianskej hudobnej jari, a to sólovo i ako doprovod gréckeho huslistu. 
Peter Jurčenko
Peter Jurčenko, kontrabasista. Pôvodne vyštudoval husle na lipianskej ZUŠ, ale v príprave na štúdium konzervatória sa preorientoval na kontrabas. Ten vyštudoval aj na VŠMU v Bratislave. Už počas štúdií získal cenné umiestnenia: 1994 na súťaži slovenských konzervatórií v Žiline (prvé miesto) a na Medzinárodnej kontrabasovej súťaži v Kroměríží (2.miesto v roku 1997). Absolvoval aj Medzinárodné interpretačné kurzy v nemeckom Michaelsteine. Profesionálne pôsobil ako člen orchestra Slovenského národného divadla (SND), ako zástupca kontrabasovej skupiny tohto orchestra, od roku 2003 pôsobí v orchestri Slovenskej filharmónie (SF) a od roku 2007 ako zástupca prvého hráča v skupine kontrabasov orchestra SF. Ako sólista i komorný hráč spolupracoval s orchestrom VŠMU v Bratislave, Štátnym komorným orchestrom (ŠKO) v Žiline a je členom Filharmonického kontrabasového kvinteta. Na domácich i zahraničných pódiách spolupracoval so Štátnou filharmóniou v Košiciach, Slovenským rozhlasom, Komornými sólistami v Bratislave, Capelou Istropolitanou, Presburger Philharmoniker, Solistes Europeens Luxemburg. 
Aj takíto Lipanci reprezentujú Lipany na Slovensku a v zahraničí.
	Dokumentačné prílohy ku kapitole: mnoho dokumentov o kultúrnospoločenskom živote v jubilujúcom meste uchováva referát kultúry a športu MsÚ, preto do nášho súboru doplníme len tieto: vyhodnotenie druhého ročníka fotografickej súťaže Foto tvojho mesta, katalóg VI. Medzinárodného maliarskeho plenéra Lipany 2012, výstrižok z denníka Prešovský Korzár z 22.10, profil Daniely Baňasovej a životopisy hudobných umelcov (Andrea Kmecová, Peter Jurčenko).


VIII. Cirkevný život_______________________________________
Rok 2012 bol významným rokom aj pre lipianske cirkevné spoločenstvo. To preto, že prvá písomná zmienka o Lipanoch je totožná s prvou písomnou zmienkou o lipianskej farnosti, presnejšie o farárovi Henrichovi. 
	Zápis kapitoly rozdelíme do 4 častí: prvé 3 časti sa budú dotýkať udalostí v univerzálnej Katolíckej cirkvi, v Cirkvi na Slovensku, v Košickej arcidiecéze, 4. udalosti vo Farnosti sv. Martina v Lipanoch.
Cirkev vo svete
Najvýznamnejšou udalosťou v univerzálnej Cirkvi bol Rok viery, ktorý pápež Benedikt XVI. vyhlásil vo Vatikáne 11.októbra t.r., v deň 50.výročia Druhého vatikánskeho koncilu. Pri tejto príležitosti bol zverejnený apoštolský list Benedikta XVI. „Porta fidei“, podľa ktorého cieľom Roka viery je výzva na opravdivé a nové obrátenie k Pánovi. Rok viery v Cirkvi potrvá do slávnosti Krista Kráľa v budúcom roku.
16.apríla toho roku pápež Benedikt XVI. oslávil 85. narodeniny, a to v siedmom roku svojho pontifikátu, ktorý pri príležitosti životného jubilea možno označiť za požehnaný. 
Na Slovensku
Na Slovensku ako dominujúcu udalosť zaznamenáme Rok sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol vyhlásený 5.júla na celonárodnej púti v Nitre. Z Nitry vyšlo aj putovanie relikvií sv. Cyrila po Slovensku. V diecézach, farnostiach aj v celej spoločnosti sa do konca roka konali desiatky duchovných, kultúrnych i spoločenských aktivít, ktoré budú pokračovať až do ukončenia v nasledujúcom roku. 
Ďalšia slávnosť- Šaštín- pripomenula 250 . výročie posviacky Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Svätú omšu celebroval slovenský kardinál z Ríma J. Em. Jozef Tomko. 
Vo vzťahu k Lipanom spomenieme aj Levočskú púť (7.-8.júl). V nočnom programe ľudovej hudby Kandráčovci hovoreným slovom vystúpili aj Lipanci: Adrián Harčár, Daniel Ludvik, najstarší peší pútnik na Levočskú horu, jeho syn Peter a dp. Dalibor Ondrej, kaplán z Veľkého Šariša, Lipanec. Na púti Kruciaty oslobodenia človeka „proti prúdu“ sa zúčastnili aj zástupcovia lipianskeho spoločenstva Svetlo-Život. 
V arcidiecéze
Arcidiecézu Košice uvedieme údajmi, ktoré o nej uviedli Katolícke noviny v seriály Naše diecézy: rozloha 10 403 km2 , veriaci 678 170, farnosti 215, kňazi diecézni/rehoľní 435/93, bohoslovci 65, mužské rehole 21, ženské rehole 41, cirkevné školy 39, charitatívne zariadenia: stacionárne 10, sociálne centrá 9, poradne 3, katedrálny chrám Katedrála sv. Alžbety, diecézny patrón sv. Apoštol Ondrej, diecézne mariánske svätyne: Gaboltov, Bardejov, Stropkov, Obišovce. Aktuálne plány diecézy otec arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober v rozhovore pre Katolícke noviny zhrnul do štyroch slov: Božie slovo a živá viera. 
Z množstva udalostí v arcidiecéze spomenieme, hádam, najvýznamnejšiu: zavŕšenie diecéznej fázy procesu blahorečenia Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom, ktorá na konci 2.svetovej vojny vo veku 16 rokov obetovala život pri ochrane svojej čistoty. Deklaračný dekrét bol podpísaný dňa 14.februára na konci ďakovnej svätej omše v Katedrále sv. Alžbety. Materiály procesu boli postúpené Kongregácií pre kauzy svätých v Ríme.
	Ako druhú významnú udalosť zapíšeme prijatie relikvií sv. Cyrila k verejnej úcte v arcidiecéze. Stalo sa tak 2. apríla pri sv. omši vo Farnosti sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Následne relikvie putovali po dekanátoch a farnostiach (v lipianskom dekanáte 19.-24. apríla). 
	Otec arcibiskup v tomto roku vydal dva pastierske listy: v apríli- ku Dňu rodiny- spoločný pastiersky list s Mons. Milanom Chauturom, gréckokatolíckym eparchom v Košiciach a v októbri k Roku viery v arcidiecéze. Pastiersky list okrem iného obsahoval aj hlavné podujatia arcidiecézy v Roku viery: biblické inšpirácie na základe Pavlových listov so sprievodným slovom arcibiskupa viacero konferencií a 12 katechéz o viere z Kréda. 
Vo farnosti
Pre zápis o udalostiach vo farnosti sv. Martina, biskupa, zvolíme takýto postup: 
Kňazi a bohoslovci
Kňazi a bohoslovci:
k dátumu 1. novembra sme zaznamenali striedanie kaplánov: Kaplán vdp. Jozef Pekár bol vymenovaný za farára v Želmanovciach a na uvoľnené miesto dostal dispozíciu vdp. Martin Gaľa, kaplán v Karčúnovciach. Nový kaplán pochádza zo Šarišských Draviec, ordinovaný bol v roku 2009 v Košiciach. 
Medzi novými diakonmi arcidiecézy bol aj náš lipiansky bohoslovec Ján Kocurko, a to od 15. júna. Miestom diakonskej služby Jána Kocurka bola Farnosť Humenné, sv. Košický mučeníci. 
Vysluhovanie sviatostí
Vysluhovanie sviatostí
prvá sviatosť zmierenia a slávnosti prvého sv. prijímania sa konali 6.mája (deti- tretiaci zo ZŠ Komenského 113 a filiálky Lúčka) a 13. mája (deti zo ZŠ Hviedoslavova 1 a filiálky Ďačov). 
	Sviatosť birmovania (21.október) Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup arcidiecézy, udelil sviatosť 214 birmovancom z celej farnosti. 
	Pomazanie chorých: sviatosť bola vyslúžená 13. novembra v kaplnke sv. Mikuláša z Flüe v Dome pokojnej staroby (DPS alebo aj CHD-charitný dom) na Hviezdoslavovej ulici.
Farské slávností
Narodenie Panny Márie
Farské slávnosti:
Slávnosť Narodenia Panny Márie bola duchovným programom vyvrcholenia osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o Lipanoch a o farnosti (súbežne s programom mesta). Zapísali sme ju v kapitole 700 rokov Lipian (pozri str.371-372- pozn. Kronikára). 
Pri príležitosti osláv vedúca sekretariátu primátora mesta Katarína Dulinová spracovala históriu farského Kostola sv. Martina, biskupa, a kaplniek na území mesta: sv. Márie Magdalény na Petrovenci, Premenenia Pána na starom cintoríne (v súčasnosti bohoslužobný priestor pre gréckokatolíckych veriacich), sv. Mikuláša z  Flüe, švajčiarskeho národného svätca, v Dome pokojnej staroby.
Svätý Martin
Slávnosť sv. Martina, biskupa, patróna farského chrámu, farnosti a mesta, 11.novembra. Samotnej slávnosti predchádzala Novena k sv. Martinovi (9-dňová pobožnosť). V deň slávnosti slávnostnú sv. omšu celebroval kaplán farnosti, nositeľ mena patróna vdp. Martin Gaľa. Popoludňajším slávnostným vešperám predsedal vdp. Miroslav Gira, rodák z filiálky Ďačov, farár Farnosti Kráľovnej pokoja Košice-Juh, koncelebrovali ďalší kňazi rodáci: vdp. Radoslav Krenický, kaplán v Prešove- sv. Mikuláš, vdp. Pavol Kožuško, kaplán v Košiciach- Terasa, vdp. Stanislav Ščerba, farár v Slivníku, vdp. Lukáš Poklemba, kaplán v Prešove-Solivare, vdp. Dalibor Ondrej, kaplán vo Veľkom Šariši a dvaja diakoni: dp.Ján Kožuško a dp. Ján Kocúrko.
Relikvie sv. Cyrila
V tomto odstavci sa ešte vrátime k relikviám sv. Cyrila, ktoré na svojej púti po Slovensku v Lipianskom dekanáte pobudli v dňoch 19.- 22.apríla. K verejnej úcte boli vystavené postupne vo farnostiach Rožkovany, Torysa, Plavnica a Lipany. V Lipanoch po dopoludňajšej sv. omši a popoludňajšej bohoslužbe slova homílií, litániách a spoločných prosbách veriacich (vdp. Tomáš Čap, dekan a vdp. Marek Petrigal, kaplán) relikvie prevzali zástupcovia dekanátu Bardejov. 
Z ďalších slávností a udalosti vyberáme:
Púte
dve púte do Medžugoria v máji a septembri. Duchovným sprievodcom druhej púte bol vdp. Michal Marčák. S časovým odstupom bola jedna večerná sv. omša obetovaná za pútnikov a po nej sa uskutočnilo stretnutie v mestskej galérií s premietaním dokumentárneho filmu z púte. 
Celoslovenská púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči, na ktorej sa zúčastnili aj členovia nášho klubu seniorov, ktoré naplnili 2 autobusy.
Sedembolestná Panna Mária (Minčol)
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie (15. septembra) pri kríži na predvrchole Minčola v Čergovskom pohorí (zaradená do oficiálneho programu osláv 700. výročia Lipian a to ako súčasť 23. stretnutia 4 okresov na vrchole Minčola pod patronátom Klubu slovenských turistov (KST) Mladosť a Odeva Lipany). Sv. omšu celebroval vdp. Michal Marčák, farár, homíliu predniesol o. Jozef Voskár, gréckokatolícky duchovný, sviatosť zmierenia vysluhoval a koncelebroval P. Pjo, OFM, z františkánskej komunity v Prešove. A Minčol ešte raz: tradičný silvestrovský výstup sa uzavrel modlitbou desiatku sv. ruženca. Obidvoch stretnutí sa zúčastnilo okolo 600 turistov a ich rodinných príslušníkov. 
Rodinné stretnutie
Rodinné stretnutie (1.decembra), prvé zo série pripravovaných stretnutí v Roku viery. Stretnutiami sa farnosť usiluje o obnovu a ozdravenie rodiny v duchu pastierskeho listu arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera s dôrazom na zdravý a pevný manželský zväzok. Bude to kurz prednášok na tému viera v rodine (Boh Otec, Syn, Duch Svätý). Do tohto rámca môžeme zaradiť aj rodinné opekačkové stretnutia v máji a v septembri na farme pri Rožkovanoch. Všetky stretnutia mali u veriacich priaznivý ohlas. 
Za všetky podujatia pre deti a mládež (Tehlička pre Južný Sudán, prvé eRKo stretnutie, letný farský tábor, misiolandia, sviečka pre nenarodené deti, futbalový turnaj, …) spomenieme najmä kolednícku akciu Dobrá novina.
Dobrá novina
Mottom tohoročného koledovania boli slová „Kráča(j)me spolu! Nezabúda(j)me na ľudí s postihnutím!“ Koledovanie sa začalo na fare, kde jedna zo skupiniek priniesla zvesť o narodení Ježiša aj našim kňazom. V Lipanoch potom koledníci (28 detí v 4 skupinách) navštívili 50 rodín a vykoledovali 629 eur a 1242 Sk. V celej farnosti to bolo 2 672,15 € a 1438 Sk. 
	Ako dôležitú udalosť spomenieme, že pred koncom roka boli pre rok 2013 ohlásené ľudové misie v našej farnosti, ktoré sa budú konať v dňoch 8.-16.júna. Vykonajú ich pátri redemptoristi, misijný „tím“ povedie P. Michal Zamkovský, CssR. 

Reštaurátorské práce 
V úvode tohoročného zápisu sme uviedli, že druhou hlavnou udalosťou vo farnosti boli reštaurátorské práce na hlavnom oltári farského Chrámu sv. Martina, biskupa. A treba dodať, že dospeli do finále. Predchádzala tomu jedna významná udalosť. 
	Návšteva reštaurátorov  v Lipanoch: 11.marca vo farskom kostole reštaurátorské práce predstavili: Štefan Siváň (sochy a baldachýn), Anna Svetková, akademická maliarka (tabuľové obrazy v oltárnych krídlach), Ján Voško (oltárna architektúra). Z ich vystúpenia a doprovodnej dokumentácie videoprojekciou vysvitlo, že reštaurátorské práce boli náročné, osobitne tabuľové maľby. Reštaurátorský tím predstavila a reštaurovaný hlavný oltár v historických súvislostiach priblížila riaditeľka Spišského múzea v Levoči Mária Novotná. Reštaurátori zanechali Lipancom „posolstvo“, ktoré v mene všetkých na rubovú stranu farebnej pohľadnice s gotickými plastikami hlavného oltára napísala riaditeľka múzea: „Ďakujeme Lipancom za krásnu príležitosť dotknúť sa hodnotných diel. Patrí vám vďaka za to, že sa snažíte zachovať dedičstvo otcov.“ Riaditeľka múzea a reštaurátori sa pod toto „posolstvo“ podpísali. Stretnutie s reštaurátormi zostane dôstojným príspevkom do rámca sprievodných akcií sedemstoročnici prvej písomnej zmienky o Lipanoch v tomto roku  a päťstoročnice významnej architektonickej prestavby kostola v roku 2013.
	 Záverečným úkonom reštaurátorských prác bolo osadenie súsošia Korunovania Panny Márie a sôch sv. Barbory a sv. Kataríny Alexandrijskej do nadstavca hlavného oltára, ktoré sa udialo 4.augusta.
Priliehavým záverom k reštaurátorským prácam môžu byť ďakovné slová farára vdp. Michala Marčáka, ktoré vo Farskom liste č.26 adresoval veriacim farnosti. V ďakovnom príhovore okrem iného uviedol, aj celkovú cenu prác, ktorá predstavuje 107 358 € (3 234 267,1 Sk) a konštatoval, že všetky práce sú vyplatené. 
Doplníme ešte, že reštaurátorské práce vo farskom chráme budú pokračovať na oltári sv. Anny v severnej kaplnke chrámu. Oltár bol rozobratý a do reštaurátorských ateliérov dopravený v mesiaci decembri toho roku. Zbierky na tento účel ku koncu roka predstavovali čiastku 6551,74 €.
Štatistika
Tu ešte uvedieme najzákladnejšie štatistické údaje za celú farnosť a osobitne za Lipany:
	krsty: 113 (57 chlapcov, 56 dievčat), Lipany 100 (52 chlapcov, 48 dievčat)
	pohreby: 59 (30 mužov, 29 žien), Lipany 42 (21 mužov, 21 žien)
	sobáše: 39, Lipany 29
Ostatné štatistické údaje, ktoré farnosť každoročne vykazuje, a doklady o hospodárení farnosti sú uložené v archíve
Gréckokatolícka farnosť
Na záver kapitoly ešte „navštívime“ lipiansku gréckokatolícku farnosť. 1.júla 2008, dekrétom číslo 2898/2008 ju zriadil Mons. Ján Babjak, SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Farnosť patrí do Sabinovského protopresbyterátu. Má okolo 450 veriacich. Na webovej stránke farnosti jej súčasný správca o. PaedDr. Miroslav Hricík uvádza, „že je to farnosť živá a veľmi perspektívna. Žije tu viacero mladých a viacdetných rodín. Veriaci majú ochotu stretávať sa nielen na bohoslužbách, ale aj na rôznych stretnutiach.“ 
V marci toho roku začali stavať chrám (doteraz ako bohoslužobný priestor slúži Kaplnka Premenenia Pána na starom cintoríne). Ku koncu roka bol pripravený do takého stavu, že od Vianoc v ňom mohli konať bohoslužby. Správca farnosti uvádza, že sa tak stalo „vďaka zanietenosti a horlivosti našich veriacich, vďaka sponzorom a dobrodincom“. Chrám však ešte nie je v konečnom stave, treba ho dokončiť, dorobiť ikonostas, vnútorné vybavenie, vonkajšie terénne úpravy a vyplatiť dlhy. Potrebné je riešiť aj bývanie pre kňaza, ktorý v súčasnosti býva so svojou rodinou iba v prenajatom byte.
So slávnostnou posviackou chrámu sa ráta v polovici roku 2013.
 
IX. Telovýchova a šport____________________________________
Otázku, čím prispeli z predchádzajúcich kapitol o školstve a kultúre zopakujeme do tretice a kladieme ju telovýchovným organizáciám, klubom a športovcom. 
Futbalisti
Začneme športom, ktorý má v Lipanoch, hádam, najdlhšiu tradíciu- 
	futbalisti: Na otázku čím prispeli...odpovedajú najprv týmito výsledkami:
A mužstvo- III.liga, skupina východ:

2011/2012	10.	30	13	4	15	52:49		43
2012/2013	5.	30	12	8	10	38:32		44
	Starší dorast-III.liga, skupina východ:	

2012/2013	1.	28	21	4	3	112:19		67
	Mladší dorast-III.liga, skupina východ:

2012/2013	3.	28	17	4	7	77:42		55
	Starší žiaci-I.liga skupina východ U15:

2012/2013	4.	26	15	6	5	49:26		51
	Mladší žiaci-I.liga skupina východ U14:

2012/2013	11.	26	9	1	16	36:52		28
Memoriál A. Repeľa
Sezónu 2011/2012 si futbalisti predĺžili do slávnostného záveru organizovaním 32. ročníka Memoriálu Antona Repeľa, ktorý zároveň využili aj na športové oslavy jubilea mesta. Pri tejto príležitosti ocenili 24 futbalových osobností, ktoré v minulosti, ale aj v súčasnosti pomáhali a pomáhajú pri organizovaní futbalového života.
Vyvrcholením osláv, ak aj záverom memoriálu bolo aj priateľské stretnutie internacionálov Slovenska s bývalými hráčmi Lipian. V tíme hrajúceho trénera slovenských futbalových internacionálov Ladislava Petráša hrali niekdajší známi reprezentanti a tréneri vrátane nášho rodáka Stanislava Vargu. V stretnutí padlo sedem gólov, no iba jeden z nich vsietili Lipanci slovenským internacionálom (strelec Šlosár).
Konečné poradie memoriálu: 1. Odeva Lipany, 2. ObFZ Prešov, 3. ObFZ Vranov nad Topľou, 4.ObFZ Bardejov, 5. Fajslawice (Poľsko). Z lipianskeho družstva boli vyhlásení dvaja najlepší: Slavomír Tomčufčík, najlepší strelec a Tomáš Janič, najlepší hráč.
	Novou, v tomto roku už trinástou tradíciou, sa stal medzinárodný halový turnaj starších žiakov O pohár primátora mesta Lipany s účasťou ôsmich družstiev (jedno z družobnej Muszyny v Poľsku). Víťazom (po pokutových kopoch) sa stali lipianski žiaci, ktorí porazili kamarátov zo Sniny. Najlepším hráčom bol opäť Lipanec Marek Šejirman. 

Volejbalisti
Volejbalisti: v druhom najpopulárnejšom športe v Lipanoch sa ročne uskutoční viacero stretnutí (vďaka zanieteným aktivistom). Jedno z nich sme už spomenuli v kapitole Kultúra (pozri podujatie Lipany so zdravým srdcom, strana 392-393- pozn. kronikára) a to volejbalový maratón. Na tomto mieste spomenieme ešte dve stretnutia volejbalistov. 
	Valentínsky turnaj družstiev hornotoryského regiónu, organizátorom ktorého bol VK MIX. Zo šiestich zúčastnených družstiev prvenstvo si obhájilo družstvo Gymnázia v Lipanoch. Prekvapením turnaja popri výbornej organizácií bolo vyhlásenie super hráča a super hráčky.
	Turnaj žien organizuje p. Anna Černická pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (tohoročný už bol 27. v poradí). Víťazom turnaja sa stalo družstvo BSC STARS Prešov pred družstvami ZŠ Komenského Lipany a VK MIX Lipany. Okrem iných pravidelným sponzorom turnaja bola KN Modrá Torysa z Grantového programu mesta Lipany.
A predsa ešte aj tretie - Turnaj dorasteniek pod patronátom nášho gymnázia a Mesta Lipany. Prvé miesto si vybojovali gymnazistky zo Stropkova. Turnaj mal aj medzinárodný charakter, lebo jeho účastníkom bolo družstvo Sportowy klub Goral z poľskej Muszyny. 
Turisti
Turisti „ťahúni“ športovo-spoločenského života mesta, pripravili k jubileu dve podujatia: 
Informačná ružica
Informačná ružica: na predvrchole Minčola (1 157 m.n.m.) v blízkosti kríža má usmerniť a poučiť návštevníkov najvyššieho bodu v pohorí Čergov a okolitej panoráme známych vrcholov. Informatickú časť ružice vytvoril Bernard Majtner ml., na výbere miesta a úvodnom meraní sa zúčastnili: Vladimír Plavčan, predseda KST, Ján Turlík, nestor lipianskej turistiky a Jozef Sobota, veľmi aktívny organizátor turistických podujatí. Sprístupnenie a odhalenie ružice primátorom a kronikárom mesta sa uskutočnilo na tradičnom 23. Stretnutí štyroch okresov na Minčole 15. septembra. A týmto stretnutím pokračujeme ďalej.
Stretnutie štyroch okresov
Stretnutie štyroch okresov na Minčole každoročne organizujú: KST Mladosť Odeva Lipany, Mesto Lipany, Regionálna rada KST Prešov. Prvú časť stretnutia (príhovory, športové a vedomostné súťaže detí) sa uskutočnili na vrchole, druhá časť (odhalenej spomínanej informačnej ružice a svätá omša) na predvrchole pod krížom. Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sme už spomenuli v predchádzajúcej kapitoly Cirkevný život, str. 397. Pri turistickej útulni prítomných čakalo občerstvenie (guľáš a nápoje). 
Spomenúť treba ešte dve skutočnosti:
	na vrchole Minčola sa doterajší predseda KST Vladimír Plavčan vzdal funkcie a predsednícke „žezlo“ odovzdal Bernardovi Majtnerovi ml. Na záver prvej časti programu prítomní zaspievali turistickú hymnu.

Na stretnutí kronikár mesta získal kópie fotografií z vrchola Minčola, na ktorých je ešte pôvodná drevená konštrukcia rozhľadne (neskôr nahradená pylónom). Majiteľom originálov fotografií z rokov 1950 (či 1952) je Ing. Jozef Jura, občan z Lipian, bývajúci v Prešove, účastník a pamätník telovýchovného a športového života v Lipanoch.
Ďalšie dva športy sú v Lipanoch novšie, mladšie, zamerané predovšetkým na mládež. Majú však ambície stať sa tradíciou, o čom svedčia už teraz dosiahnuté výsledky. Názvy týchto športov a spôsob hry sme už v kronike vysvetlili, keď sme ich prvýkrát spomenuli. 
Florbalisti
Florbalisti majú svoju pôdu pôsobnosti na mestských školách. V tomto roku výrazné úspechy zaznamenali hráči zo ZŠ Hviezdoslavova: 1. miesto na celoslovenskom kole Orion florbal cupe 2012 starších žiakov a žiačok v Trenčíne a tiež 1.miesto na rovnomennom medzinárodnom stretnutí starších a mladších žiakov a žiačok, čím sa stali majstrami Česka a Slovenska vo florbale starších žiakov.
Speed Badmintonisti
Speed Badmintonisti sa združujú nielen v mládežníckych kategóriách, ale aj v kategóriách dospelých. Svedčia o tom dve podujatia v Lipanoch: 
Junior Speed Badminton Cup 2012, na ktorom si cenné umiestnenia rozdelili hráči zo ZŠ Komenského 113, Gymnázia a hosťa stretnutia ZŠ Mierová zo Svitu. 
Lipany Regional Cup vo všetkých kategóriách sa konal krátko pred Majstrovstvami Európy. Bol vlastne testovacím turnajom. V kategórií U14 ako víťazi dominovali Lipanci Andrea Hulová a Gabriel Kocúrek, v kategórií U18 Tamara Lukáčová. Víťazom mužskej kategórie sa stal Ján Ščavnický, v ženskej kategórií Mária Ščavnická. V mužských štvorhrách sa darilo menovcom Vladimírovi a Mariánovi Pjechovcom a v mixových štvorhrách Jánovi Blaškovi a Kristíne Ščavnickej.
Jubilejný turnaj k výročiu mesta s medzinárodnou účasťou (majstri tohto športu z Česka, Poľska a Maďarska) priniesol Lipancovi Jánovi Ščavnickému titul novej slovenskej jednotky a prvenstvo „uhral“ aj Emanuel Tobiáš v chlapčenskej kategórií do 14 rokov. 
Skauti
Skauti: myšlienku skautingu do Lipian priniesol Lipanec Lukáš Poklemba, dnes kňaz, kaplán vo Farnosti Najsv. Trojice v Prešove-Solivare. Ako bohoslovec sa začal venovať mládeži v meste. Patrónom našich skautov je sv. Dominik Savio, jeho meno sa v iniciálkach premietlo aj do názvu klubu- SKUDOS. V posledných rokoch klub má takmer 30 aktívnych členov vo veku 7-30 rokov. Zásady činnosti skautingu sme v kronike už predstavili pri príležitosti vzniku klubu. Skauting svojim členom ponúka veľké množstvo aktivít. Miestom schôdzok a iných činností klubu (ak to nieje príroda) je klubovňa na futbalovom štadióne. Aktuálnym zborovým vodcom 115. zboru SKUDOS Lipany je Ján Žilka.
V jubilejnom roku mesta skautský zbor pre svojich členov a priaznivcom zorganizoval skautský letný tábor v Kannom pri Fričovciach v dňoch 16.-20. júla. Tábor dal možnosť zažiť veľa zaujímavých okamihov, naučil ich zodpovednosti, samostatnosti a pokore pred životom. 
Naši skauti každý rok asistujú pri obradoch veľkonočného trojdnia a pred Vianocami roznášajú do domácností betlehemské svetlo. 
Šachisti
Šachisti svoju činnosť v jubilejnom roku mesta začali tradičným trojkráľovým šachovým turnajom, v ktorom z členov ŠK TAMI Lipany boli úspešní: Jozef Sobota a Štefan Kušnír. Chvályhodné je, že členovia klubu sa starajú o mladé talenty organizovaním turnajov, ale aj vedením krúžkov v Brezovici, Šarišských Dravciach, Oľšove a na Gymnáziu. Ďalšími tohoročnými podujatiami boli: v máji Memoriál Jozefa Čecha a v novembri medzinárodný turnaj O pohár 17. novembra.
Rybári
Rybári: najvýznamnejším podujatím lipianskej časti Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) v Sabinove boli rybárske dni na štrkovisku Rožkovany, dvojdňové stretnutie rybárov v prvý prázdninový víkend. Prvý deň bol venovaný hendikepovaným deťom ako Deň pri vode, ktorý svojou účasťou podporili nie len primátori Sabinova a Lipian, ale aj rodičia detí. Druhý deň- Detská dvadsaťštyrihodinovka - bola vyvrcholením pre mladých rybárov z krúžkov v Sabinove, Brezovici, Šarišských Michaľanoch, v Lipanoch ale aj Starej Ľubovni, Krpeľanoch, Prešove, v poľskej Muszyne a Gorlici. Rozhodujúce pre víťazstvo bolo váženie úlovkov. Trojica víťazov (Sabinov, Muszyna, Prešov) si na svoje konto pripísala 5520, 11185 a 16730 bodov.
„Adrenalínoví“ športovci
„Adrenalínoví“ športovci. Aj takto môžeme nazvať skupinu lipianskych športovcov. Postupne vysvetlíme prečo ich tak nazývame. 
Tohoročnou premiérou bol nultý ročník „skialp pretekov Na vrchol Minčola“ (zimná obdoba tradičného behu- o ňom v nasledujúcom odstavci). Účastníci sa popasovali s trasou od poľovníckej chaty po predvrchol Minčola pri kríži. Premiérovými účastníkmi boli pretekári z okresov Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa. Absolútnym víťazom sa stal Ivan Laloň zo Starej Ľubovne za čas 33minút a 26sekúnd.  Z Lipancov sa ocenenie ušlo Petrovi Lukáčovi a gymnazistovi Matejovi Kožuškovi.
Letná obdoba „Beh na vrchol Minčola“ nebola premiérová, lebo zaznamenala už 11.ročník (4 100 m dlhá trať s výškovým prevýšením 522 m od poľovníckej chaty v Lúčke- Potokoch po pylón na vrchole Minčola - 1 157 m.n.m). Kratšie trate- 200, 400 a 800m boli určené žiakom základných škôl. Medzi víťazmi sa objavili: Adrián Vavrek z Dubovej Vsi a Lipanci Patrik Falat, Peter Nehila a Katka Pacindová. Medzinárodný charakter podujatiu dali účastníci z Poľska a Maďarska. 
Adrenalínovými športovcami, ktorí toho roku majú premiéru v kronike mesta, sú otec a syn Jánovia Baricovci v motoristickom športe, presnejšie v automobilových pretekoch do vrchu (Dobšinský kopec, Ostrá Lúka, Jankov vŕšok, Huty, Levoča, Nová Bystrica). Za všetky doterajšie výsledky spomenieme tohoročný titul absolútneho víťaza automobilových pretekov do vrchu v triede +2 000 Jána Baricu seniora a absolútne prvé miesto v triede do 1400 m3 jeho syna Jána.
LOH Londýn 2012
Svetovou športovou udalosťou boli Letné olympijské hry Londýn 2012, na ktorých do bojov zasiahlo 47 slovenských športovcov v atletike, bedmintone, cyklistike, džude, rýchlostnej kanoistike, vodnom slalome, plávaní, športovej gymnastike, tenise, triatlone, vzpieraní a streľbe.
Prvý raz na OH nezískal žiadny Slovák zlato. V medailovej bilancii skončili Slováci na 59. mieste ziskom jednej striebornej a troch bronzových medailí. Slovensko však dosiahlo diplomatický úspech, keď strelkyňa Danka Barteková sa stala členkou komisie športovcov v Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV). 
Olympijské posolstvo
Letnou olympiádou žili aj Lipany. Primátor mesta Ing. Eduard Vokál slávnostne zapálil olympijskú pochodeň v našom meste. Štafeta so slovenským olympijským ohňom v rámci Posolstva odštartovala 1.apríla z Bratislavy, prejde 22 etapových miest do 23.júna. V záverečný deň, ktorý sa celosvetovo slávi ako Olympijský deň sa vráti naspäť do Bratislavy. Posolstvo za Lipancov v kultúrnom programe na pódiu v dolnom parku zaslali žiaci ZŠ Komenského 113, TK Tília pri ZUŠ, MŠ Centrum a Klub chovateľov poštových holubov Lipany a tak naplnili motto Sme jeden tím. 
	Dokumentačné prílohy  ku kapitole: výstrižok z denníka Prešovský Korzár z 23.6, propozície- bulletin Stretnutia 4 okresov na Minčole - 23.ročník z kópiou fotografie z 50. rokov, magazín k OH Londýn 2012 a výstrižok z denníka SME z 13.8.


X. Obyvateľstvo__________________________________________
Kapitolu o obyvateľstve začneme obvyklými štatistickými údajmi, ktoré kronikárovi poskytuje oddelenie evidencie MsÚ:
Štatistika
narodení:			97
zomrelí:			39
prisťahovaní:		67
odsťahovaní:			86
	počet obyvateľov na konci roka: 6435 (+6 oproti roku 2011).

Narodení
Narodení: 
dvoje dvojčiat - chlapcov: Milan a Lukáš, Dávid a Daniel
podľa ulíc: Za traťou 28 (najväčšie sústredenie obyvateľstva), Námestie sv. Martina 23 (najväčšie osídlenie mesta), Rovinky 3 (nová lokalita IBV), 
podľa mesiacov: najviac 12 (august), najmenej 2 (december), ostatné mesiace od 6 do 10
frekvencia mien: 
	chlapci 34: 4x Lukáš, 3x Milan, Sebastián, Tadeáš, menej frekventované mená: Gašpar, Jeremiáš, Mathias, Maximilián, Nikolas
dievčatá 37: 3x Natália, 2x Adriana, Damiana, Diana, Elena, Ema, Jana, Michaela, Nikola, Nina, Svetlana, menej frekventované mená: Alina, Ariana, Chiara, Sára, Sarah, Šehrezáda, Vanessa.
Zomrelí
zomrelí: 39, 18 mužov, 21 žien
podľa mesiacov: najviac 7 január, najmenej 1 (marec, júl, december), ostatné mesiace 2-6
podľa veku: najstarší: Smoláková Zuzana (+92), Bečaverová Irena (+89), Belišová Mária (+86), Kolcunová Mária (+85), najmladší: Miková Juliana (dieťa-22 dní po narodení), Kotlár Anton (+37), Krivda Miloš (+37), Kotlár Marián (+35)
+František Guza
Mimolipiansky občan: František Guza, občan z Brezovice nad Torysou (+29.5, 90 rokov) v rokoch 1971-1984 predseda MsNV Lipany, predtým riaditeľ Komunálnych služieb Lipany, tohoročný nositeľ Ceny Mesta Lipany, In Memoriam.
	Známi občania:
MUDr. Milan Gaľa (+1.6., 59 rokov), lekár - stomatológ, poslanec MsZ, PSK, FZ ČSSR, NR SR, Európskeho parlamentu, tohoročný nositeľ Ceny Mesta Lipany, In Memoriam.
	Rozlúčka v Dome nádeje v Lipanoch 5.júna. Hlavným celebrantom pohrebnej svätej omše bol ThDr. Vladimír Šošták, PhD., biskupský vikár, koncelebrovali viacerí kňazi arcidiecézy i gréckokatolíckej eparchie. Rozlúčkové príhovory predniesli: primátor Lipian, expredseda SDKÚ, zástupca Slovenskej komory zubných lekárov, zástupca KDH Prešovského kraja. Medzi smútočnými hosťami ďalej boli poslanci NR SR Pavol Frešo a Ivan Mikloš, Peter Chudík, predseda PSK, ďalší poslanci NR SR, zástupcovia lekárskej komory a našej mestskej samosprávy, mnohí priatelia, známi zosnulého i množstvo občanov z Lipian i okolia. MUDr. Milan Gaľa bol literárne činný, vydal dve knižočky Aforizmov a pripravoval knižočku Samohlášky. Posmrtné vydanie Samohlášok zabezpečila dcéra Marcela. Knižočka bola verejne prezentovaná na štýlovom „Gaľavečeri“ v historickej sále DJZ v Prešove v druhej polovici januára 2013. 
Profesný, občiansky i spisovateľský profil zosnulého dopĺňajú dokumentačné prílohy: smútočné oznámenie o úmrtí, životopis, tlačová správa Prešovského večerníka, denníka Sme, výstrižok z Prešovského Korzára z 21.3.2013 (prezentácia knihy).
	Ďalším známym občanom bol MUDr. Vincent Miženko (+78), lekár - stomatológ, istý čas vedúci lekár Poliklinického pracoviska v Lipanoch, Polikliniky v Sabinove, poslanec mestskej samosprávy. 

Jubilujúci občania
Jubilujúci občania: takmer 70 medzi nimi vdp. Anton Fritz, duchovný správca CHDPS, Milan Fabián, učiteľ, organizátor telovýchovného života v meste, dlhoročný mestský poslanec- predseda komisií, autor poézie, ktorú prezentuje pri významných mestských príležitostiach (básňou Pane, žehnaj mestu sa ukončí tohoročný kronikársky zápis). Tohoročnými jubilantkami boli aj učiteľky Štefánia Majtnerová, predstaviteľka Klubu seniorov, Margita Sedláková a Irena Šikorská.
	Manželského jubilea 55 rokov sa 19. decembra dožili občania mesta  Ján a Helena Reviľákovci z Komenského ulice. V ALR im blahoželali dcéry Ľudmila a Nataša s rodinami. 
Demografické a sociologické analýzy
Zaujímavé údaje o obyvateľstve Slovenska priniesli toho roku demografické a sociologické analýzy, viaceré printové média (pozri dokumentačné prílohy- výstrižky z denníka Sme -pozn. Kronikára). Niektoré z nich vyberáme aj pre kronikársky zápis, predovšetkým prvé výstupy zo sčítania obyvateľov a bytov v roku 2011, údaje o nezamestnanosti, ale aj niektoré zaujímavosti:
počet obyvateľov SR k 21.5.2011				5 397 036
slovenská národnosť					80,7 % 
v mestách žije						54,4 % ľudí
najväčší je Prešovský kraj, býva tam 			814 527 ľudí
najmladším je tiež Prešovský kraj- 18,4 % ľudí do 14 rokov
počet obyvateľov Prešovskom kraji stúpa, aj keď sa z neho ľudia sťahujú (r. 2001 1,50 %, 2011 3,36%)
vývoj nezamestnanosti: Slovensko patrí medzi 6 európskych krajín s najväčšou nezamestnanosťou: Španielsko 22,9 %... Slovensko 13,4%. Nárast nezamestnanosti v rokoch 2010-2011 ovplyvnili predovšetkým obavy investorov z dlhovej krízy v eurozóne a pokračujúci tlak na produktivitu. V tomto roku je nezamestnanosť najvyššia od mája 2004.
v porovnaní so susedovými krajinami (stredná Európa) Slovensko  príliš nevyčnieva: začali sme ako malá postkomunistická krajina so zlou štruktúrou ekonomiky, teraz okrem nezamestnanosti v ničom nezaostávame (2.-6.miesto medzi 6 krajinami) 
viac ako polovica Slovákov vo veku od 25 do 34 rokov žila v roku s rodičmi, čiže v Európskej únií najviac (56,4%), kým v Dánsku najmenej (len 1,9%), s rodičmi bývajú najmä muži, medzi 25 až 34-ročnými je to až 64,3%
Švajčiarsko je najlepším miestom, kde sa narodiť (pre deti, ktoré prídu na svet v roku 2013). Slovensko v rebríčku krajín obsadilo 35.miesto , tesne za Čechmi a Poliakmi, predbehlo Maďarsko. Najväčšími slabosťami Slovenska sú vysoká nezamestnanosť, relatívne krátka dĺžka života a slabšie údaje pre rodinný a komunitný život.
Sociálna oblasť
v sociálnej oblasti pravidelný „servis“ na stránkach ALR poskytovalo sociálne oddelenie MsÚ, preto uvedieme názvy príspevkov: ● Výkon terénnej práce ● Nová vyhláška úhrad za sociálne služby ● Rozhovor s primátorom mesta o spolunažívaní s neprispôsobivými spoluobčanmi ● Upozornenie seniorom na trestnú činnosť páchanú na senioroch ● Detské výtvarné dielne ● Denný stacionár v DPS...
Pred Vianočnými sviatkami sociálne oddelenie MsÚ zorganizovalo Pomoc pre sociálne odkázaných formou zbierky textílií (deky, posteľná bielizeň...) a obuvi.
Zo všetkých foriem pomoci občanom v sociálnej oblasti ešte spomenieme jednorazovú finančnú výpomoc v tomto roku. O jednorazovú finančnú výpomoc mohli občania požiadať za podmienok určených v Partnerskom sociálnom programe mesta Lipany a KN Modrá Torysa. Urobilo tak 79 občanov mesta. Iba štyrom z nich nebola priznaná z dôvodu nesplnenia podmienok partnerského programu. 75 občanom v ich nepriaznivej situácií bolo vyplatených spolu 4 740 €. 
Lipanci vo vojenskej misii
Kapitolu uzavrieme menami a priezviskami našich spoluobčanov, ktorý v roku 2012 pôsobili vo vojenskej misii v Afganistane- Kandaháre: 
Ján Nosáľ od marca do septembra, 
Milan Humeňanský a Peter Vašák od 6.júna do 21.decembra.
	Dokumentačné prílohy ku kapitole: na str. 406 tohto zápisu spomínané prílohy k úmrtiu MUDr. Milana Gaľu, výstrižky z denníka Sme z 8.2., 1.-5.3., 13.10., 23.11., 21.12. toho roku. 


XI. Počasie a jeho osobitosti_________________________________
 O tohoročnom počasí v úvode kapitoly môžeme zaznamenať takúto základnú charakteristiku:
februárové rekordy mrazov, snehová kalamita a ľadové povodne, výnimočný jav: zimná búrka, marcové suchá, júnová prietrž mračien a veterná smršť, júlové a augustové rekordné teploty nad 30 stupňov C, výrazné októbrové ochladenie. K tejto základnej charakteristike zaznamenáme aj konkrétnejšie údaje.
Zima-silné mrazy
február: Teploty okolo -30 stupňov C, napríklad v širšom regióne: Plaveč a Podolínec zhodne -31,4 stupňov C, 3.februára v Poprade -29 stupňov C. Mrzli rieky, následne hrozili ľadové povodne (výstrahy pre rieku Orava a Hron), zamŕzali vodovodné potrubia (v Starej Ľubovni viac ako tretina obyvateľov odrezaná od pitnej vody), praskalo elektrické vedenie od zaťažujúcej námrazy (Spiš)
husté sneženie: dopravná kalamita- Zemplín: Michalovce, Trebišov a okolie, Kysuce: v Čadci 104 cm snehu, Svrčinovec (40 km rad kamiónov), Nízke Tatry- Čertovica (lavíny), Handlová (kolaps dopravy)
Zimná búrka
výnimočný jav-zimná búrka (15.februára) s bleskami a hrmením. Zimné búrky boli dlho pre svoju zriedkavosť považované za výnimočný jav. Ich výnimočnosť však nespočíva len v ich ojedinelom výskyte.
	Marec: sucho- podobné u nás na začiatku jari nebolo od roku 1881 (131 rokov), priemer zrážok od 3-4 mm, niekde nemerateľné, najviac na východnom Slovensku: vodné nádrže Domaša a Ružín (pokles hladiny asi o 11m). 
Jar-sucho
Leto-Búrka
a prietrž mračien
jún: silná búrka v Sabinove a okolí (aj v Prešove a okolí): zaplavené záhrady, pivnice, po cestách sa valila voda. Lipany boli bez vážnejších problémov, mestský policajti monitorovali mesto, zásah hasičov bol potrebný na jednom mieste, blízko pri ZUŠ. 
Výnimočnú búrku zažil aj Zemplín, konkrétne Michalovce (v sobotu 9.júna nad ránom). Búrka poškodila lesopark, areál Zemplínskeho múzea, kde vylámala vzácne dreviny, oplotenie, poškodila strechu. Hasiči mali viac ako 20 nebezpečných zásahov. 
Tropické teploty
júl-august: rekordné - tropické teploty nad 30°C, napríklad 6. augusta 32-37°C, dokonca i na Orave a Liptove okolo 30°C. 
Jeseň- ochladenie
október: v závere mesiaca sa výrazne ochladilo, prvý sneh napadol aj u nás. 
	Dokumentačné prílohy ku kapitole: výstrižky z dennej tlače ( denník Sme) z 1., 3., 6., 7., 16., 17., 18., 25. februára, z 24.marca, 11.júna a z Prešovského Korzára (4.február, 9. jún).

XII. Mimoriadne udalosti___________________________________
V tohoročnom zápise zadokumentujeme dve mimoriadne udalosti v Lipanoch, 4 na Slovensku a 2 vo svete.
V Lipanoch
Lipany:
17. februára: 36-ročný obyvateľ Ulice Za traťou vyliezol na stožiar vysokého napätia a uhorel (zasiahol ho elektrický prúd o napätí 22 tisíc voltov- smrť bola okamžitá).
	16. marca: návrat k násilnému trestnému činu z minulého roka: páchateľ pokusu o znásilnenie Igor Č. Bol okresným súdom v Prešove odsúdený na 18 rokov nepodmienečne. Trest si odpyká vo väznici s maximálnym stupňom stráženia. 
Na Slovensku
Slovensko:
10. marca: požiar trávy na hradnom kopci spôsobil aj požiar na hrade Krásna Hôrka, na ktorom zhorela strecha, nová expozícia v gotickom paláci a zvonica. 90% zbierok bolo zachránených a odvezených do iných múzeí, napríklad aj do Múzea letectva v Košiciach. V zápätí sa začali prípravy na záchranu hradu.
	26. októbra: v Bratislave pred hlavnou stanicou, došlo k zrážke vlakov: zrýchlený vlak zozadu narazil do osobného vlaku. Zranilo sa 21 ľudí. Nastali problémy s prepravou cestujúcich, vlaky meškali i hodiny. Od Bratislavy odklonili medzinárodné rýchliky, vnútroštátne vlaky zostali stáť. 
	2. novembra: Na stavbe diaľničného mosta na Spiši, blízko obce Kurimany, pri betónovaní došlo k uvoľneniu betónového bloku, ktorý sa zrútil z výšky 20m aj s robotníkmi. Traja z nich zahynuli, zranených bolo 15 robotníkov. Prvé odhady expertov hovorili, že konštrukcia mosta bola chybná alebo zle uložená. Na výstavbu cestného diaľničného mosta sa podieľalo viacero firiem. 
Vo svete
Svet:
14.marec: Pri najhoršej tragédií na švajčiarskych cestách zomrelo 22 školákov a 6 dospelých. Vracali sa autobusom z lyžiarskeho zájazdu. Vychýlil sa z dráhy a narazil do betónovej odstavnej plochy, údajne v plnej rýchlosti. 
30.október: Superbúrka Sandy na východnom pobreží USA spôsobila miliardové škody a najmenej 33 ľudí zabila. New York zmenila na miesto tieňov (vyše 7 miliónov ľudí prišlo o elektrinu).
	Dokumentačné prílohy ku kapitole: výstrižky z dennej tlače: Prešovský Korzár z 18.februára, 17.marca, denník Sme z 12., 13., 14. a 17.marca, z 27.októbra, z 3., 5., novembra a znova 15.marca, 31. októbra, 2. a 3. novembra. 


Zaujímavosti                         ___________________________________
Z množstva tohoročných zaujímavosti pre kronikársky zápis vyberáme 6 svetových, siedma bude domáca, lipianska a symbolická.
Higgsov bozón 
Objavili Higgsov bozón: základná častica, ktorá má byť stopou po istom poli a mechanizme, ktorému veci okolo nás vďačia za hmotnosť. Po štyroch desaťročiach bádania túto časticu- slávny bozón Petra Higgsa (zmienil sa o ňom ako vôbec prvý)-konečne objavil podzemný urýchľovač neďaleko Ženevy (Švajčiarsko).
Sonda na Marse
Curiosity na Marse: Americká sonda pristála na Marse a posiela zaujímavé informácie. Má zistiť, či na planéte sú, alebo v minulosti aspoň niekedy boli podmienky vhodné na život.
Koniec sveta?
Koniec sveta sa nekonal: Podľa kalendára Mayov tento rok mal svet určite skončiť (kritický dátum mal byť 21.december). Príčiny  či možnosti? „Predpovedaných“ je niekoľko: prepólovanie Zeme, nárast tajomného telesa, super erupcia na Slnku či roztrhanie našej Planéty. Vedecké inštitúcie, napríklad Česká akadémia vied alebo americký Národný ústav pre letectvo a vesmír (NASA) a iné vedeckými argumentmi bojovali proti panike, ktorú vyvolávali- predpovedali „dávny proroci“, média, vizionári aj šarlatáni.
Slnečná erupcia
Zem zasiahla slnečná erupcia: Naša hviezda vystrelila k Zemi slnečné častice, ktoré mali zasiahnuť našu planétu. Vedci však nepredpokladali väčšie škody. Slnečná erupcia sa v atmosfére našej hviezdy objavuje pravidelne. Väčšina výtryskov energie však nesmeruje k našej planéte, a preto nám nemôžu spôsobiť problémy. 
Venuša a Slnko
Venuša prekryla malý kúsok Slnka: V stredu 6.júna zavčas ráno prešla pred našu hviezdu planéta Venuša. Tmavý kotúč prekryl asi tridsiatinu Slnka. Táto udalosť bola viditeľná na rozsiahlom území, z územia Slovenska sme mohli pozorovať poslednú tretinu prechodu. Tento extrémne vzácny astronomický úkaz sa zopakuje až v roku 2117.
Šesť desaťročí 
Alžbety II.
Šesť desaťročí Alžbety II.: Anglická kráľovná Alžbeta II. 6. februára 1952 nastúpila na trón, keď mala 25 rokov. Počas svojho vládnutia zažila dvanástich premiérov. Na letisku, keď sa vracala z turné po Afrike (počas cesty zomrel jej otec Juraj VI.) ju vítal ešte Winston Churchill. Tohoročné veľkolepé oslavy sa konali až v júni, keď na počesť diamantového jubilea riekou Temža plávala tisícka lodí. Kráľovná Alžbeta II. v roku 2008 navštívila Slovensko. 
Siedma zaujímavosť-nové stromy v Lipanoch
Siedmou zaujímavosťou (ako sme to už naznačili) bude domáca-lipianska. To aby sme pripomenuli sedem storočí mesta. Ročne sa v Lipanoch vyrúbe v priemere 60 drevín. No v tomto roku ich už pribudlo 3240, a to v lokalitách Pod poldrom, v lesoparku, na novom cintoríne, v parku na Hviezdoslavovej ulici za bytovkou i na strednom jarku. Počtom sadeníc dominuje lipa veľkolistá spolu s javorom mliečnym a jarabinou vtáčou, ďalej nasleduje jaseň štíhly, vŕba biela, smrek obyčajný, orech čierny, jelša lepkavá, dub červený a agát biely. Dreviny patria medzi dreviny spevňovacie a dreviny, ktoré znášajú vysokú hladinu spodnej vody. V budúcnosti sa plánuje vysádzať aj v ďalších lokalitách mimo mesta, ktoré by mali vytvárať oddychovú zónu.
	Dokumentačné prílohy k tejto časti poslednej kapitoly: novinové výstrižky z denníka Sme alebo Prešovského Korzára, usporiadané nie chronologicky, ale podľa poradia zaujímavostí zo dní:18.8, 20.1, 25.1., 5.6., 7.2. a 23.6. 
A navyše, dokumentačnou prílohou k celkovému kronikárskemu zápisu za rok 2012 sú všetky čísla Aktualít lipianskej radnice (ALR) vydané v tomto roku.   

Na záver_______________________________________________
V úvode tohoročného zápisu ako druhú hlavnú udalosť sme uviedli 20 rokov Slovenskej republiky. To bol podnet k tomu, aby sme sa obzreli za tým, čo sa udialo v Lipanoch za dvadsať rokov od vzniku SR (1993-2012).
	Prehľad je záverom kronikárskeho zápisu za jubilejný rok 2012:
1993	● Mestské zastupiteľstvo schválilo vlajku mesta, ktorú na požiadanie mesta 	schválila Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR (ako súčasť symbolov 	mesta po predchádzajúcom schválení nového znaku- erbu mesta.
	● Prvé investície do Charitného domu pokojnej staroby 
1994	● Výstup skupiny lipianskych turistov na Mount Blanc
	● Porevolučné schválenie územného plánu mesta Lipany
1995	● Rekonštrukcia kotolne na Námestí sv. Martina na tržnicu
	● Prvé kontakty mesta a farnosti Lipany a švajčiarskeho Birmensdorfu vo veci 	financovania dostavby Charitného domu
	● Lipiansky turisti vztýčili kríž na predvrchole Minčola (miesto každoročného 	výstupu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie)
	● Spoločnosti Odeva, s.r.o., bolo udelené ocenenie Zlatá Fatima
1996	● Ukončenie plynofikácie mesta (ako posledná Jarková ulica a MŠ na Ul. Kpt. 	Nálepku
	● Elektrifikácia trate Prešov- Lipany
1997	●40.výročie Odevy, s.r.o., najväčšieho zamestnávateľa v regióne 
	●40.výročie Gymnázia
	● Zámer na zriadenie denného stacionára pre ťažko zdravotne postihnuté deti 	v uvoľnených priestoroch Detských jaslí na MŠ Ul. Kpt. Nálepku.
	● Začiatok veľkej rekonštrukcie Námestia sv. Martina
1998	● Vznik novej ZŠ na Hviezdoslavovej ulici
	● Veľká povodeň priemyselnej časti mesta z Dubovického potoka spôsobená 	nadmernými zrážkami v pohorí Bachureň. Veľké škody na majetku štátu, 	mesta, podnikateľských subjektov a občanov
	● Sprevádzkovanie časti charitného domu
1999	● Odovzdanie charitného domu pokojnej staroby, vybudovaného s prispením 	štedrých švajčiarskych darcov (najštedrejšia darkyňa Jeanine Hostettlerová- 	viac ako 10 miliónov Sk), konsekrácia kaplnky sv. Mikuláša z Flüe.
● Mestské zastupiteľstvo udelilo Čestné občianstvo Mesta Lipany Hubertovi Zimmermannovi, in memoriam, iniciátorovi spolupráce, farárovi, a Jeanine 	Hostettlerovej, štedrej darkyni.
2000	● Veľké jubileum „Kristus včera, dnes a naveky“
	● Rodák z Lipian, Stanislav Varga, futbalista, sa stal víťazom ankety Futbalista 	roka
2001	● Príchod prvej zahraničnej firmy- ORAC DECOR- do Lipian
	● Prvé voľby do regionálneho parlamentu
2003	● Medzinárodná konferencia „Spolu do únie“ v rámci poľsko-slovenského 	projektu „Kráľovské zásnuby“
	● Otvorenie hotela Mladosť po rekonštrukcii budovy Štátnej ľudovej školy na 	Námestí sv. Martina, jednej z najstarších budov mesta.
	●100 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Lipanoch
2004	● Občan mesta MUDr. Milan Gaľa, poslanec NRSR, bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu
2005	● Mestské zastupiteľstvo udelilo čestné občianstvo Mesta Lipany Hansruedimu Schreiberovi, členovi švajčiarskeho „Lipany tímu“ pri dostavbe 	charitného domu
	● Prvé zámery mesta na využitie vrtu L1 na geotermálne účely
	● Prvý ročník Medzinárodného maliarskeho plenéra Art Connects Lipany 2005
	● FK Odeva je účastníkom II. Futbalovej ligy 
2006	● Začiatok pôsobnosti Stanice záchrannej služby (FALCK) v Lipanoch 
	● Ukončenie prestavby kinosály na galériu
	● Ocenenie Lipian cenou MOST 2006 Radou mládeže Slovenska (aj v r.2008)
2007	● Konsekrácia farského Kostola sv. Martina po náročnej a nákladnej obnove
2008	● Zriadenie gréckokatolíckej farnosti v Lipanoch, prvý správca farnosti o. Ján 	Čekan
2009	● Začiatok prípravy a realizácie inžinierskych sietí pre výstavbu rodinných 	domov v lokalite ROVINKY, prvé rodinné domy dokončené v roku 2010
	● Ocenenie kroniky Lipian v celoslovenskej súťaži „Slovenská kronika 2009“ 	prvým miestom v kategórií kronika mesta, mestskej časti
	● Odovzdanie PRIEMYSELNÉHO PARKU Za traťou 
2010	● Príchod nového investora do Lipian - Pharmacy plus - v súvislosti so 	strategickým projektom výstavby aquaparku
2011	● Ukončenie výstavby protipovodňovej hrádze (suchého poldra) na hornom 	toku Lipianskeho potoka v rámci protipovodňových opatrení 
	● Ukončenie stavby Preložka cesty I/68- cestný obchvat mesta.
	● Základný kameň výstavby Aqua Wellness Parku v lokalite geotermálneho 	vrtu
● 320-ročná lipa malolistá (tilia cordata Miller) pri Kostole sv. Martina zvíťazila v ankete Nadácie Ekopolis „Strom roka 2011“. V nasledujúcom roku získala 4.miesto ako Európsky strom roka
2012	● 700.výročie prvej písomnej zmienky o Lipanoch: sprievodné akcie, oslavy v 	dňoch 7.-9. septembra
	● Novou dominantou nádvoria farského kostola i centra mesta sa stala socha 	sv. Martina, autorom ktorej je sochár Peter Beňo, umelec s lipianskými 	koreňmi
● Pri príležitosti osláv výročia Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch udelilo Čestné občianstvo Mons. Pavlovi Drábovi, v rokoch 1973-1993 farárovi Farnosti sv. 	Martina v Lipanoch, v súčasnosti profesorovi Teologickej fakulty v Košiciach, 	Katolíckej univerzity v Ružomberku a prepoštovi Metropolitnej kapituli kanonikov Košickej arcidiecézy
	● Cena Mesta Lipany udelilo jednotlivcom a inštitúciám 
	● Cena primátora bola udelená jednotlivcom a manželským párom, ktoré 	prijali a vychovali viaceré deti
	●ÚMRTIA významných osobností mesta: 
		●29.5: František Guza (+90), v rokoch 1971-1984 predseda Mestského 		národného výboru v Lipanoch	
		●1.6: MUDr. Milan Gaľa (+59), lekár- stomatológ, poslanec 			Európskeho parlamentu, NR SR, prvý viceprimátor Lipian.
● Úplným záverom je prosba o Božie požehnanie pre jubilujúce Lipany do ďalších rokov slovami príležitostnej básne Pane, žehnaj mestu od miestneho básnika Milana Fabiána, ktorý dal súhlas autora k použitiu básne v kronikárskom zápise. (Báseň preberáme zo septembrového vydania ALR- pozn. kronikára):

Vďaka Ti, Pane,
aj večná sláva
s úctou nech sa  vzdáva
pri jeho výročí...

Ďakujeme, Pane
za jeho ochranu
cez príkoria doby,
vojnové poroby
-i žičlivé časy
do terajšej krásy.

Za jeho krásny vek
od kolísky z rodu
písomnej pamiatky
mesta líp počiatky
-za 7 storočí.

Pane, žehnaj mestu,
i tým čo žijú v ňom,
aj v ďalších storočiach
v žití šťastnú cestu...

Zachovaj im v srdciach
vieru, svornosť, lásku,
slnko i oblohu
-pod ňou vernosť Bohu.

    
Kronikársky zápis za rok 2012 schválila rada mesta na svojom 25. zasadnutí dňa 23. januára 2014.


							Ing. Eduard Vokál,
							   primátor mesta 
		
P.S
Hádanka: Aký výraz vznikne spojením začiatočných písmen (iniciálok) úvodu z dvanástich kapitol kronikárskeho zápisu?

Poďakovanie: V januári 2012 uplynulo 25 rokov od vtedy, čo som bol uznesením č. 57/1987 Rady Mestského národného výboru v Lipanoch ustanovený do funkcie kronikára mesta Lipany. Za toto obdobie som vyhotovil 881 strán kronikárskych zápisov (vrátane roka 2012) v troch zväzkoch kroniky mesta.
Ďakujem Bohu za dar života a zdravia, za dar jeho Svätého Ducha. Ďakujem svojim najbližším za pochopenie a podporu, ďakujem všetkým, ktorí mi v tejto práci akokoľvek pomáhali. Ďakujem mestu Lipany za možnosť, že som mohol byť svedkom jeho úspešného rozvoja v časti novodobých dejín.


	Vďaka všetkým za všetko!
			Vivat, Lipany!
										Bucko

