Rok 1981

	Bol rokom významných štátnych a politických udalostí. Hlavne v jeho prvej polovici, kedy okrem tradičných osláv štátopolitických výročí a udalostí uskutočnili sa mestské, okresné a krajské konferencie KSS, zjazd KSS a XVI. zjazd KSČ.
Nemenej dôležitou udalosťou boli voľby do zastupiteľských zborov všetkých stupňov. Všetky podujatia sa uskutočňovali v znamení osláv 60. výročia založenia KSČ.
Oslobodenie mesta
36. výročie oslobodenia mesta Sovietskou armádou aj v tomto roku sa oslávilo v našom meste slávnostnou akadémiou v kinosále. Pri tejto príležitosti boli vyzdvihnuté veľké obete Sovietskej armády pre náš štát. Oslava bola dňa 21. januára 1981.
Víťazný február
Február sa niesol v znamení ďalších spoločenských a kultúrnych podujatí s tým, že v našich závodoch kolektívne  sa hlásili pracujúci na čele s BSP a predkladali socialistické záväzky za splnenie plánov na svojich pracoviskách. Akadémia bola dňa 25. februára 1981.
MDŽ
Už v prvých marcových dňoch boli rôzne slávnostné kultúrne posedenia, pri ktorých boli vyzdvihnuté zásluhy našich žien ako na pracovisku, tak aj v práci pre verejné blaho mesta. Tieto posedenia boli v jednotlivých závodoch, takže sviatok žien bol dôstojne oslávený.
Deň učiteľov
Dňa 28. marca 1981 bolo v našom meste zhromaždenie učiteľov severnej oblasti okresu Prešov. Pri tejto príležitosti sa zídení učitelia hrdo hlásili k budovateľskému úsiliu a k výchove nového, socialistického človeka. V kinosále bola slávnosť za účasti delegácie straníckych, štátnych a odborových orgánov okresu Prešov.
111. výročie V.I. Lenina
Leninský večer sa uskutočnil dňa 22. apríla v agitačnom stredisku Gymnázia. 
K dôstojnej oslave tohto výročia narodenia V. I. Lenina prispela najmä študujúca mládež Gymnázia v Lipanoch.
1. máj
Prvý máj aj v tomto roku bol slávnostný. Zhromaždili sa pracujúci z celého severného územia okresu Prešov, t. j. od Pečovskej Novej Vsi až po Vyšný Slavkov. Boli tu zástupcovia obcí, obyvatelia, ŠM, JRD a všetky závody z Lipian. Bola manifestácia a prvomájový sprievod za účasti vyše 9 tisíc občanov.
Slávnostný prejav predniesol člen predsedníctva ÚV KSČ v Prešove súdruh Lidík.
Tento sviatok všetkých pracujúcich bol dôstojne oslávený.
9. máj
Oslavy sa uskutočnili dňa 8. mája 1981 slávnostným zhromaždením pracujúcich v kinosále MsNV. Vo večerných hodinách sa uskutočnil lampiónový sprievod mestom za účasti vyše 
1 200 žiakov, študentov a občanov mesta.
60. výročie KSČ
Koncom mája bola verejná slávnosť občanov a pracujúcich mesta pri príležitosti 60. výročia založenia KSČ. K dôstojným oslavám prispeli hodnotným kultúrnym programom žiaci a učitelia ĽŠU v Lipanoch.
Voľby
Voľby do zastupiteľských orgánov všetkých stupňov v našom meste vyzneli jednoznačne za kandidátov Národného frontu.
Dôstojný priebeh týchto volieb bol súčasne dobrým ukazovateľom uvedomelosti občanov mesta. Na dôležité posty poslancov boli svedomite vybraní kandidáti, ktorí 100 %-ne budú plniť úlohy volebného programu, ale aj záujmy každého občana našej vlasti.
Voľby boli 5. - 6. júna 1981.
Za poslancov boli zvolení títo:
Poslanci MsNV:
  1. Andraško Milan, robotník - VĽAD
  2. Hrebeňár Pavol, technik - ŠM
  3. Krajňák Pavol, robotník - ŠM
  4. Darák Andrej, riaditeľ TS
  5. Kundríková Mária, zdravotná sestra ÚNZ
  6. Gogoľová Libuša, učiteľka - ZDŠ 610
  7. Bicková Anna, majst. odbr. výchovy - Jednota SD
  8. Bucko Rudolf, tajomník MsNV
  9. Majtner Filip, ved. oddelenia - Jednota SD
10. Fedušová Marta, šička - OZKN
11. Jánošík František, energetik RZ
12. Ištoňa Ján, zoraďovač - ZVL
13. Urbanová Marta, šička - OZKN
14. Miko Štefan, robotník - OZKN
15. Novická Albína, predavačka JSD
16. Štroncerová Mária, referentka - ONV
17. Dr. Vokál Eduard, lekár - ÚNZ
18. Smrek Ladislav, robotník - OZKN
19. Šašala Alexander, predseda - ROR PS
20. Lukáč Alexander, robotník - VĽAD
21. Leško Jozef, vedúci hotela - JSD
22. Zborovský Jaroslav, technik - Imunna
23. Bellová Ľudmila, robotníčka - ZVL
24. Štroncerová Marta, predavačka JSD
25. Višňovský František, elektromontér - OPKS
26. Guza František, predseda MsNV
27. Kuchárová Irena, robotníčka - OZKN      
28. Triščíková Anna, zdravotná sestra - ÚNZ
29. Angelovič Anton, zoraďovač - ZVL
30. Angelovič Melichár, majster odb. vých. - SOU
31. Tkáč Jozef, robotník - naftové doly
32. Nižníková Oľga, vedúca odd. - JSD
33. Rezeková Mária, šička - OZKN
34. Fabian Milan, vychovávateľ - SOU
35. Dr. Straka Štefan, lekár - ÚNZ

Členovia  rady MsNV:

1. Guza František, predseda MsNV
2. Bucko Rudolf, tajomník MsNV
3. Leško Jozef, podpredseda MsNV
4. Hrebeňár Pavol
5. Smrek Ladislav
6. Dr. Vokál Eduard
7. Višňovský František
8. Štroncerová Mária
9. Kuchárová Irena

Komisie: 
Komisia finančno-plánovacia, výstavby a dopravy, obchodu a CR a MH, školská a kultúrna, sociálno-zdravotná, pre mládež a telesnú výchovu, na ochranu verejného poriadku, výbor ľudovej kontroly.
Poslanci vyšších stupňov NV a zastupiteľských zborov za mesto Lipany:
ONV: Ing. Dolný František, podpredseda ONV Prešov
	Guza František, predseda MsNV Lipany
KNV: Gajdošová Margita, robotníčka OZKN Lipany
SNR: doc. PRDr. Kováč Fedor, CSc. - vysokoškolský učiteľ
SĽFZ: Anna Krafčáková, robotníčka Závodov 1. mája - Stará Ľubovňa
SNFZ: Miroslav Boďa, predseda ÚKRK KSS - Bratislava
V mesiaci septembri sa uskutočnili aj voľby do občianskych výborov. Predchádzala im dôkladná organizačná, kádrová a obsahová príprava na úrovni MsV KSS, MsV NF SSR a MsNV.
Na verejných schôdzach za účasti 263 občanov z územných obvodov občianskych výborov boli zvolené 4 občianske výbory  s touto územnou pôsobnosťou:
č. 1: Petrovenec (Sabinovská, Jarková, Moyzesova ul.)
č. 2: Štúrova, Tehelná ul.
č. 3: Dubovická roveň, Mlynská ul.
č. 4: cigánska osada.
Za predsedov občianskych výborov boli zvolení:
č. 1: Marko Želinský, technik ŠM
č. 2: PhMr. Martin Pirnaga, lekárnik
č. 3: Bernard Majtner, energetik TS
č. 4: Anton Kanuščák, majster TS
LMS
Letné mierové slávnosti sa uskutočnili dňa 21. 6. 1981 na štadióne TJ za účasti obyvateľov Lipian, okolia s pestrým kultúrno-športovým programom za účasti vyše 3 000občanov. Pri tejto príležitosti boli jednotlivci aj pracovníci JSD odmenení za statočnú dlhoročnú prácu. Večer bola ľudová veselica.    
37 - SNP
V auguste bolo slávnostné zasadnutie politických a štátnych orgánov spojené s kladením vencov v Lúčke - Potoky. Boli pietne akty na pamiatku tých, ktorí sa podieľali na našom víťazstve v SNP.
ZNB
V auguste bola odovzdaná nová budova - Obvodné oddelenie pre zbor národnej bezpečnosti v Lipanoch.
KS
Komunálne služby presťahovali do nových priestorov rýchločistiareň a Lahôdky. Tieto boli dovtedy v nevyhovujúcich miestach. 
Koncom septembra v novoupravených budovách tieto služby začali plniť svoje úlohy pre občanov mesta a okolia.
M - ČSSP
Mesiac október - november sa niesol v znamení 64. výročia VOSR a zahájenia Mesiaca ČSSP.
Aj tohto roku boli poriadané akadémie a besedy na počesť tohto výročia.
Jednotlivé podniky a závody mali kvízy "Poznaj Sovietsky zväz".
Nová administratívna budova MsNV
Dňa 9. októbra 1981 bola daná do užívania nová administratívna budova MsNV v Lipanoch. Výstavba tejto budovy sa realizovala na základe rozhodnutia rady ONV ako podlimitná investícia v účelovej investičnej výstavbe. Investorom stavby bol MsNV. Začala sa realizovať v decembri 1978, kedy bol položený základný kameň. Náklad na celú stavbu bez terénnych úprav a vybavenia tvorí čiastku 1 mil. 980 tis. Kčs. Budovu vyprojektoval Stavoprojekt Prešov a zrealizovali Pozemné stavby, n.p. Prešov, závod 01.
Slávnostného odovzdania sa zúčastnila delegácia okresných straníckych a štátnych orgánov, vedená členom Predsedníctva a tajomníkom OV KSS v Prešove Ing. Jozefom Novotňákom.
Ďalšími členmi delegácie boli: Ing. František Dolný, podpredseda ONV, poslanec ONV za mesto Lipany a JUDr. Andrej Šoltýs, tajomník ONV. Táto nová budova je reprezentatívna po každej stránke.
Záver M - ČSSP
Záver Mesiaca sa uskutočnil slávnostným zhromaždením pracujúcich v kinosále MsNV dňa 9. novembra 1981.
ZPOZ
Aj ZPOZ pri MsNV dosiahol dobré výsledky najmä pri privítaní detí do života, odovzdávaní maturitných stužiek, občianskych preukazov, výučných listov, uzavretí manželstiev a rôznych životných jubileách.
V roku invalidov previedol slávnostné stretnutie  invalidných občanov mesta s predstaviteľmi politických a štátnych orgánov.
Nákupné stredisko

V júni bola odovzdaná nová predajňa potravín na "Dubovickej rovni" pre občanov tejto štvrti, aby nemuseli chodiť do centra mesta pre nákupy.
ŠM
Na štátnom majetku v Lipanoch začala sa výstavba centrálnej prípravovne krmív na dvore ŠM.
Úroda tohto roku bola takáto:
Pšenica z hektára		33,70 q
Raž				29,40 q
Jačmeň			23,30 q
Ovos z hektára			17,10 q
Obiloviny spolu		24,20 q z ha
Ľan stonky			19 q
Zemiaky v Lipanoch neboli vysadené.
Volebný program
Na rozvoj technicko-materiálnej základe sa vynaložilo 31 mil. korún.
Na tejto čiastke sa podieľajú priemyselné stavby 14 mil. Kčs, poľnohospodárske stavby čiastkou 3 mil. 800 tisíc Kčs. Účelová výstavba v oblasti energetiky v sume 8 mil. Kčs, komplexná bytová výstavba v čiastke 4 mil. 400 tisíc Kčs, akcia "Z" 800 tisíc Kčs. 
Pokračuje sa v dostavbe ZVL, vo výstavbe sociálneho zariadenia pre invalidné družstvo OBZOR a pre závod VĽAD.
Z energetických stavieb bol ukončený vysokotlakový plynovodný rad Sabinov - Lipany a plynoregoreačný systém so stanicou.
Táto skutočnosť vytvorila priaznivé podmienky pre postupnú plynofikáciu mesta.
Ďalšia energetická stavba 110 kw rozvodne je rozostavaná a bude ukončená v r. 1982. Jej ukončenie prispeje k zlepšeniu napäťového stavu elektrickej siete v meste. 
V roku 1981 sa započalo s výstavbou predajne stavebnín a skladu strukovín.
V komplexnej bytovej výstavbe bolo ukončených 34 bytov, z toho 10 v individuálnej bytovej výstavbe.
Bola započatá výstavba 20 - tich rodinných domov.
V časti "Gľace" pre individuálnu bytovú výstavbu bola ukončená kanalizácia s nákladom 800 tisíc korún.
Na pravej časti "Hija" bola (ulica Janka Kráľa) ukončená komunikácia v čiastke 600 tisíc Kčs.
V centre mesta bola ukončená rekonštrukcia vodovodnej siete.
V akcii "Z" sa pokračovalo tiež v prímestskej rekreačnej oblasti.
Pre skrášlenie životného prostredia boli upravené asfaltovým kobercom ulice : Poľná, Kollárova, Železničná, Kuzmányho a Hviezdoslavova na pravej strane. 
Rozšírila sa zeleň o 1,4 ha.
Vysadilo sa 280 drevín, 15 tisíc rôznych ruží a kvetov.
Na verejnú zeleň a údržbu, z rozpočtu MsNV bolo použitých 1 milión 108 tisíc Kčs. Žiaľ, nájdu sa medzi občanmi nášho mesta občania, ktorí vandalsky ničia kvety a kradnú ruže.
Počasie
Január - silné mrazy, február - mrazy, oteplenie, marec - zač. teplý, sneh sa roztopil, koncom mesiaca sa započali jarné práce, apríl - začiatok veľmi teplý, potom sa ochladilo, začiatok mája bol studený so snehom, ktorý sa hneď roztopil, dažde, v polovici sa oteplilo. V mesiacoch jún a júl a v auguste bolo teplá a pekné počasie.
V auguste sa započalo so zberom obilia. 
September - pekný, október v prvej polovici bol pekný, v druhej s ochladilo.
V novembri napadol prvý sneh.
V decembri boli silné mrazy a fujavice.
Štatistika
Prisťahovalo sa 168 ľudí.
Odsťahovalo sa 92. 
Narodených bolo 110 detí.
Zomrelo 18 ľudí a sobášov bolo 35.

K 31. decembru 1981 počet obyvateľov je 4 689.

