Rok l982

	Rok 1982 bol rokom významných štátnych a politických výročí a udalostí. Významným medzníkom v tejto epochy boli oslavy 65. výročia VOSR a 60. výročia utvorenia ZSSR, 37. výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou, 38. výročie SNP a ďalších jubileí.
Cieľavedome, pohotovo a presvedčivo sa objasňovali základné ciele a úlohy hospodárskej politiky KSČ, mobilizovali sa všetci pracujúci za splnenie národohospodárskych úloh 2. roku 5RP, úloh vyplývajúcich zo záverov XVI. zjazdu KSČ i zo schválených volebných programov Národného frontu.
Zmena na ŠM
Od 1. januára 1982 nastala zmena vo vedení na ŠM v Lipanoch. Na miesto riaditeľa Ing. Vargu prišiel nový riaditeľ Ing. Jenčurák. Ing. Ján Varga sa stal hlavným ekonómom na ŠM.
Oslobodenie
Dňa 20. januára 1982 si milo zaspomínali obyvatelia mesta Lipany na výročie oslobodenia mesta. Táto udalosť bola pripomenutá obyvateľstvu slávnostným zhromaždením.
Kultúrny program dodali školy mesta.
Nová lekáreň
Vo februári bola otvorená nová lekáreň. Táto budova dnes slúži obyvateľstvu mesta a okolia ako moderná budova na Gottwaldovom námestí.
FV
Aj toto výročie pripomenulo všetkým, hlavne mládeži boj a víťazstvo pracujúcich na čele s Gottwaldom.
MDŽ
Dňa 8. marca 1982 bol pekný kultúrny program pri príležitosti MDŽ. Program dodali školy mesta. V prejave bola vyzdvihnutá dôležitosť žien ako vo výrobnej sfére, tak i v politickom a kultúrnom dianí.
Žena v socialistickej spoločnosti je rovnoprávna s mužmi, v práci a v rôznych funkciách.
Nákupné stredisko
Začiatkom marca bolo otvorené nákupné stredisko na Gottwaldovom námestí.
Sú to predajne: s mäsom a údeninami, s ovocím a zeleninou, samoobsluha s potravinami a predajňa textilu, konfekcie a obuvi. Touto predajňou sa zvýšila kultúra predaja a obyvateľstvo dosiahlo lepšej obsluhy.
1. máj
Krátko po deviatej hodine ožilo námestie pred hotelom Lipa pestrofarebným defilé.
Na slávnostnej tribúne, odkiaľ pozdravil manifestujúcich Lipančanov a obyvateľov širokého okolia, člen predsedníctva a tajomník OV KSS Andrej Kollár, boli zástupcovia okresných straníckych a štátnych orgánov, vedúci činitelia mesta, vzorní pracovníci z tunajších podnikov a závodov, predsedovia a riaditelia poľnohospodárskych podnikov, zaslúžilí členovia strany a odbojári.
Na čele sprievodu, ktorému dominoval alegorický voz demonštrujúci túžbu národov celého sveta žiť v mieri, kráčali pracujúci Štátneho majetku v Lipanoch.
Túto poctu si vyslúžili výsledkami, ktoré dosiahli v posledných dvoch rokoch, keď sa im podarilo prekonať viaceré problémy a splniť úlohy tak, že im po zásluhe patrí štandarda OPS. 
S pocitom dobre vykonanej práce kráčali Lipanmi pracujúci závodu ZVL, ktorí si splnili úlohy prvého roku 7. päťročnice na vyše 100 %.
Radostne pozdravili Sviatok práce pracujúci lipianskeho závodu OPKS, ktorí poskytujú remeselné práce a služby v 24 profesiách.
Prvý maj pozdravili aj pracovníci hotela Lipa, členovia VD Obzor, ktorí dodali výrobky v hodnote vyše 9 mil. Kčs.
Vitalitu mladosti vniesli do májového pochodu žiaci lipianskych ZDŠ a gymnázia.
K hrdej bilancii prispeli zamestnanci závodu OZKN, Východoslovenského autodružstva a ďalších závodov.
Tak radostne, za pekného počasia bol slávený sviatok práce.
Kultúrno – spoločenský mesačník
Na základe rozhodnutia Odboru kultúry ONV v Prešove začal sa vydávať Kultúrno-spoločenský mesačník v Lipanoch od 1. mája 1982.
Vydávanie mesačníka si vyžiadala potreba informovať občanov a pracujúcich mesta o jeho politickom, hospodárskom a kultúrnom rozvoji.
V stálych rubrikách bude mesačník reagovať na aktuálne politické výročia, významné udalosti, informovať o rokovaniach orgánov mestského výboru KSS, mestského výboru Národného frontu SSR, mestského národného výboru a spoločenských organizácií, popularizovať dobré výsledky práce v priemyselných závodoch, poľnohospodárskom podniku, v organizáciách miestneho hospodárstva a služieb. 
Osobitná pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu pracovnej iniciatívy a aktivity, hnutiu brigád socialistickej práce, uplatňovaniu nových foriem socialistického súťaženia.
V popredí pozornosti bude aj výchovno-vzdelávacia a kultúrno-výchovná práca škôl a kultúrnych zariadení.
Mesačník zverejní mesačné programy kultúrnych organizácií: osvetového zariadenia, mestskej knižnice a kina Lipa, bude prinášať pravidelné informácie o podujatiach zboru pre občianske záležitosti, predstaví aj činnosť obidvoch telovýchovných jednôt.
LMS
13. júna boli Letné mierové slávnosti na športovom ihrisku.
Tieto slávnosti boli spojené so športovými pretekmi, ktorých sa zúčastnili žiaci škôl mesta a okolia.
Boli spojené s družstevným dňom.
Večer bola veselica.
Zmena poslanca
V auguste boli prevedené doplňovacie voľby do MsNV.
Na miesto zosnulého poslanca Dr. Straku bol zvolený Dr. Vincent Miženko, a to vo volebnom obvode č. 35 (ulica Mlynská a kpt. Nálepku).
SNP
38. výročie SNP bolo dôstojne oslávené. Boli pripomenuté udalosti v bojoch slovenského ľudu proti fašizmu.
Školstvo
Začiatok školského roku 1982/83 bol slávnostný vo všetkých školách mesta.
M - ČSSP
V októbri bol zahájený M-ČSSP. Tento trval do 7. novembra, kedy bolo ukončenie slávnostným zhromaždením. Počas M-ZČSSP uskutočnili sa prednášky, zábavné programy, ako aj iné kultúrne podujatia.
Asanácia
Koncom októbra boli asanované domy občanov Vaľka, Bartuneka, Kováľa, Uličnej, Sedlákovej a bývala predajňa Jednoty so skladom na Gottwaldovom námestí.
Týmto bolo uvoľnené námestie a cestná premávka značne na tom získala.
Dom služieb
V mesiaci október bol vytvorený nový dom služieb, v ktorom boli otvorené: lacná obuv, kaderníctvo, holičstvo, ako aj štátna sporiteľňa, tiež vzorková predajňa nábytku.
Volebný program
V tomto roku sa pokračovalo vo výstavbe ZVL.
Plánované úlohy sa nesplnili.
Pozemné stavby nesplnili stanovené objemy pre tento závod.
V závode VĽAD previedla sa veľká rekonštrukcia sociálneho zariadenia a objektov na predpovrchovú a povrchovú úpravu. Preinvestovalo sa tu 9 mil. korún. Vylepšili sa pracovné podmienky, najmä pre tých, ktorí pracovali na povrchovej úprave.
Z poľnohospodárskych stavieb bol ukončený sklad zemiakov na ŠM o kapacite 300 vagónov.
Celkový rozpočet bol 10 miliónov 700 tisíc korún.
Bola ukončená predajňa stavebnín v objeme 2 mil. korún, výstavba skladu strukovín v hodnote 2 mil. korún pre poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik.
Začiatkom roka bola ukončená plynoregulačná stanica v hodnote 4 mil. korún.
Tak sa vytvorili podmienky pre plynofikáciu mesta.
V časti "Gľace" sa začala výstavba 12-tich rodinných domov.
Previedla sa rekonštrukcia vodovodnej siete v centre mesta a tým sa vylepšila dodávka pitnej vody.
V časti "Gľace" bola ukončená kanalizácia a vodovodný rad.
Na inžinierskych sieťach sa prestavalo celkom 1 milión 500 tisíc korún.
V "Z" akcii započalo sa s výstavbou mestských WC.
V komunikačnej sieti upravilo sa priestranstvo po ľavej strane Gottwaldovho námestia, vysadila sa tu zeleň.
Začalo sa s úpravou komunikácií v centre mesta a Moyzesovej ulice.
ŠM
Úroda na tunajšom ŠM bola takáto:
Pšenica - 		33 q    z hektára
Raž -  			27,8 q z hektára
Jačmeň -		21,7 q z hektára
Ovos -			25,8 q z hektára
Zemiaky -        	180  q z hektára
Obiloviny spolu 28,2 q z hektára.
Počasie
Január - 	silné fujavice, mrazy až - 26 °C
Február -	veľa snehu, mrazy, ku koncu mesiaca sa oteplilo
Začiatkom marca teplá počasie s hmlami, v noci boli mrazy.
V apríli ochladenie. 
Začiatok mája bol chladný, ku koncu sa oteplilo.
Jún - začiatkom veľké horúčavy. Teploty boli 28 °C - 32 °C. Uprostred mesiaca dažde. 
Celý júl bol veľmi pekný.
V auguste spočiatku boli dažde, ku koncu horúčavy.
V septembri teploty vystúpili až na 30 °C.
Október - pekný, horúčavy, potom sa ochladilo, dažde.
November bol chladný, sneh.
V decembri - sneh, chladno.
Štatistika
Narodilo sa 		86 detí.
Zomrelo 		31 ľudí.
Sobášov bolo 	33.	
Prisťahovalo sa 	93 ľudí.
Odsťahovalo sa         101 ľudí.

K 31. decembru 1982 počet obyvateľov je 5 005.



