Rok 1985
	Bol významným rokom v živote mesta a jeho obyvateľov. Charakterizovali ho také udalosti ako 40. výročie oslobodenia Sovietskou armádou a prípravy na XVII. zjazd KSČ, ktoré znamenali predovšetkým zvýšenú aktivitu komunistov v základných organizáciách a v mestskom výbore KSS. Bol to posledný rok 7. päťročnice, preto v jeho závere sa hodnotili výsledky v rozvoji mesta a v plnení volebného programu Národného frontu. 

Hospodárske pomery                                                                                                         
	Ku koncu roka pracujúci miestnych závodov, priemyslu, výrobného družstevníctva, služieb a poľnohospodárskeho podniku na výročných rokovaniach komunistov hodnotili nielen výsledky roka, ale i celej 7. päťročnice.
Autodružstvo
	Lipiansky závod Východoslovenského autodružstva prešiel od XVI. zjazdu KSČ intenzívnym rozvojom. Postupné zvyšovanie výroby traktorov, ich vysoká predajnosť na trhoch nesocialistických štátov dala podnet k dynamickému zvyšovaniu výroby bezpečnostných kabín. Zvýšil sa počet pracovníkov, dostavali sa výrobné a skladovacie kapacity. Závod úspešne splnil úlohy 7. päťročnice.
Odevné závody
	Vďaka koncepčnému prístupu k úlohám plánu na siedmu päťročnicu boli jej jednotlivé roky úspešne splnené nad 100 % aj v závode OZKN. Takýto trend sa prejavil aj v tomto roku. Úspešné boli hodnotené najmä oddelenia, ktoré vedú komunisti Beréšová, Dufala, Sontagová, Gernátová, Šašalová a Verešpejová.
Závod ZVL
	Pracovníci závodu ZVL, ktorý zaznamenáva aj veľkú modernizáciu, výrobu kúželíkov v hmotných jednotkách splnili na 100,7 % a v hodnotovom vyjadrení na 100,48 %. V nadpláne bolo vyrobených a odvedených kúželíkov za viac ako 1,6 milióna korún. Výrobné úlohy sa tu zabezpečovali s priemerným stavom 459 pracovníkov, u ktorých v porovnaní s rokom 1980 vzrástol priemerný zárobok z 2 330 na 2 574 Kčs.
Závod OPKS
	Predčasné splnenie úloh 7. päťročnice pred záverom roka ohlásili aj pracujúci závodu Okresného podniku komunálnych služieb Prešov, kde úlohy vo výkonoch prekročili o 3 550 tisíc, v tržbách od obyvateľstva o 581 tisíc a zisk o 204 tisíc Kčs.
Obzor
	Rovnako pracujúci OBZORU, výrobného družstva invalidov, prekročili plánované úlohy o 1 milión korún.
	Ako prví na území nášho mesta úlohy 7. päťročnice splnili pracovníci výdajného skladu Uhoľných skladov pod vedením vedúceho skladu Martina Gregu.
25 rokov ŠM
	Štátny majetok Lipany, jediný podnik v našom meste, si v roku 1985 pripomenul 25. výročie svojho vzniku.
	V pamätníci, ktorú Štátny majetok pri tejto príležitosti vydal, sa možno dočítať, že vznikol na základe uznesenia rady ONV v Prešove číslo 4 zo dňa 18.6.1960 delimitáciou hospodárstiev Červenica, Uzovce, Hermanovce a Plaveč od Štátneho majetku v Solivare s účinnosťou od 1. júla 1960. Od toho istého dátumu bolo k nemu pričlenené aj JRD Lipany. Po viacerých organizačných zmenách sa postupne vyvinul v najväčší štátny majetok na Slovensku. Jeho hospodárske územie tvorí teraz jeden celok o výmere 13 474 hektárov poľnohospodárskej, z toho 5 989 hektárov ornej pôdy, pričom fond ornej pôdy je zastúpený 43,73 percentami.
	Za 25 rokov jestvovania majetku vývoj hrubej poľnohospodárskej produkcie sa pohyboval od 3 824 tisíc (z toho v rastlinnej výrobe 1 783 tisíc a v živočíšnej  výrobe 2 041 tisíc) po 7 088 tisíc (z toho 3 236 tisíc v rastlinnej a 3 852 tisíc v živočíšnej výrobe). Hektárové úrody v tonách predstavovali 1,36 v roku 1967 až 4,51 v roku 1976 a priemerná ročná dojnosť v litroch 1 640 v roku 1966 až 2 901 v roku 1984.	
	Na čele majetku sa vystriedali piati riaditelia: Michal Helenčín (ako prvý), Ing. Andrej Mačišák, Ing. Ján Varga, Ing. Ján Kuzmiak a Ing. Ján Jenčurák (ako súčasný od 1. januára 1982).
	O výsledkoch Štátneho majetku hovorí aj skutočnosť, že medzi jeho pracujúcimi sú nositelia štátneho vyznamenania Za vynikajúcu prácu (Ing. Ján Varga, Helena Krajňáková), československého vyznamenania Za obetavú prácu pre socializmus (Jozef Sabol, Ján Sčislák)a mnoho nositeľov rezortných i odborových vyznamenaní.

Rozvoj mesta                                                                                                                         
Plnenie volebného programu
	Koncom roka sa hodnotili výsledky plnenia volebného programu Národného frontu za obdobie rokov 1981 - 1985. Zaznamenávame niektoré z nich.
	V rokoch 7. päťročnice bol zaznamenaný ďalší rozvoj mesta. Došlo k zvýšeniu stupňa hmotnej spotreby, ako aj sociálnych životných istôt. Na konci roka bolo v meste 476 osobných motorových vozidiel, 1 325 pračiek, 1 211 chladničiek, 1 241 televízorov. Zamestnanosť sa zvýšila o 248 pracovníkov.
	V meste sa prestavalo viac ako 142 miliónov korún, ak keď sa nedosiahli plánované ciele a zámery v bytovej výstavbe.
Investičná výstavba
	Z investičných akcií, ktoré boli v popredí pozornosti a úspešne sa v 7. päťročnici uskutočnili, či ukončili spomenieme:
- dostavba závodu ZVL v objeme 88 miliónov korún,
- spojovací krčok v závode OZKN,
- prevádzkovo-sociálna budova vo výrobnom družstve invalidov OBZOR,
- poľnohospodárske stavby: sklad zemiakov, centrálna prípravovňa krmív a niektoré ďalšie v  hodnote väčšej ako 10 miliónov,
- sociálne zariadenie pre ženy závodu Východoslovenského autodružstva s rozpočtovým  nákladom 1 180 tisíc Kčs a stavba na povrchovú úpravu bezpečnostných traktorových kabín  s nákladom 10 miliónov korún,
- energetické stavby: 110 KW rozvodňa za 7 miliónov pre Východoslovenské energetické závody a plynoregulačná stanica s nákladom 4 milióny Kčs pre Východoslovenské plynárenské závody,
- objekty miestneho hospodárstva a služieb : rekonštrukcia objektu pre výrobu paliet a  kamenosochárstvo Okresného podniku komunálnych služieb Prešov, závod Lipany s nákladom 2 150 tisíc korún a závod verejného stravovania Jednoty, spotrebného družstva na  Leninovej ulici v celkovej hodnote viac ako 4 milióny Kčs. 
Akcia  "Z"
	Vo zveľaďovacej akcii bola vytvorená hodnota diela v čiastke takmer 4 milióny Kčs na takýchto akciách: verejné WC, hrubá stavba chatovej základne, oteplenie ubytovacieho objektu a opätovné zakrytie celého objektu (po strhnutí strechy veternou smršťou)v prímestskej rekreačnej oblasti Žliabky.
Životné prostredie
	Dobré výsledky v tvorbe a ochrane životného prostredia sa dosiahli pri zriaďovaní zelených plôch, dobudovaní novej skládky pevného domového odpadu "Všivavec". Nové zelené plochy, najmä na ľavej strane Gottwaldovho námestia predstavujú 4,6 hektára. Koncom roka, z celkovej výmeny takmer 14 hektárov na jedného obyvateľa mesta pripadá v priemere 26 m2 zelene. Zaujímavé sú údaje o tom, že v roku 1985 bola mestská zeleň obohatená o 1 942 ihličín, 722 listnáčov, 497 krov, 5 977 ruší, 215 bežných metrov živého plota, 3 500 tulipánov, 4 450 sirôtok a množstvo letničiek.

Obyvateľstvo                                                                                                                          
	V roku  1985 sa v meste narodilo 114 detí, uzavretých bolo manželstiev a zomrelo 15 obyvateľov. Odsťahovalo sa 116 a prisťahovalo 101 obyvateľov. 

Politický a verejný život                                                                                                    
Oslavy výročí     
	V priebehu roka mestské politické a štátne orgány uskutočnili 16 veľkých celomestských slávností, na ktorých sa zúčastnilo 26 179 občanov. Niektorým budeme venovať osobitné zápisy, ďalšie preto iba spomenieme: 37. výročie Víťazného februára, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, 115. výročie narodenia V.I.Lenina, Letné mierové slávnosti a Medzinárodný družstevný deň, 41. výročie  Slovenského národného povstania, 68. výročie Veľkého októbra, záver Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva.
40. výročie oslobodenia mesta
	Štyridsať slobodných rokov budovania a rozvoja mesta si občania pripomenuli 22. januára na slávnostnom zhromaždení v kinosále. Slávnostný prejav predniesol člen Predsedníctva OV KSS, predseda mestského výboru strany Július Ďurech. Kultúrnym programom slávnostné zhromaždenie obohatili členky speváckeho zboru Tilia pri lipianskom gymnáziu, členovia závodného klubu ROH Imuna Šarišské Michaľany a folklórneho súboru Brezovičan.
	Do rámca osláv patrilo aj slávnostné zasadnutie politických a štátnych orgánov za účasti 39 občanov mesta a spádového územia, vyznamenaných Pamätnou medailou k 40. výročiu oslobodenia Československa Sovietskou armádou. Delegáciu okresných orgánov viedol člen Predsedníctva a tajomník OV KSS v Prešove Július Župa, jej členmi boli súdruhovia: Michal Kuča, predseda OKRK KSS a František Dolný, podpredseda ONV a poslanec za mesto Lipany. 
	Vyznamenaní boli títo občania a pracujúci mesta: Michal Baňas, Vladimír Bõhmer, Rudolf Bucko, Andrej Darák, Ján Gajdoš, Ján Gira, František Guza, Andrej Janič, Bartolomej Kopnický, Ján Kravec, Alfréd Nemec, Oľga Nižníková, Ján Pekarčík, Vladislav Turlík, Ján Varga a Štefan Voľanský.
Socialistický záväzok
	40. výročím oslobodenia Československa bol motivovaný celomestský socialistický záväzok občanov a pracujúcich mesta, ktorý vo februári schválilo plenárne zasadanie MsNV. Hodnota záväzku, zameraného na prekročenie plánovaných úloh v priemysle, poľnohospodárstve a službách, na zvýšenie efektívnosti  a kvality vo výrobe, šetrenie materiálu, palív a energie, znižovanie nákladov, podporu volebného programu Národného frontu a akcii Z, ale i tvorbu a ochranu životného prostredia pri hodnotení dosiahla čiastku 9 377 974 Kčs, čím bol splnený na takmer 125 %. Veľký podiel na jeho prekročení mali pracujúci Štátneho majetku, závodu Okresného podniku komunálnych služieb, Východoslovenského autodružstva a Technických služieb v Lipanoch.
1. máj
	Sviatok práce - Prvý máj aj napriek nie celkom priaznivému počasiu, bol pre občanov, pracujúcich i mládež mesta a celého spádového územia radostnou oslavou práce. Zúčastnilo sa ho celkom 9 100 účastníkov, ktorí vyjadrovali odhodlanie splniť náročné úlohy 7. päťročného plánu.
	Čelo prvomájového sprievodu tvorili žiaci a pedagogickí pracovníci Základnej školy, Komenského 12, za nimi kráčali pracujúci jubilujúceho Štátneho majetku. V sprievode, ktorý ukončili žiaci gymnázia, sa vystriedalo 9 alegorických vozov, z ktorých za najspôsobilejšie boli označené alegorické vozy Štátneho majetku, závodu OZKN a JRD Šarišské Dravce. Najpôsobivejšími celkami boli Šarišské Dravce, pracujúci ZVL a žiaci gymnázia.
	Prvomájovú manifestáciu sledovala delegácia okresných politických a štátnych orgánov. Viedol ju a slávnostný prejav predniesol súdruh Július Župa, člen Predsedníctva a tajomník OV KSS v Prešove. Členmi delegácie boli súdruhovia: František Dolný, podpredseda ONV a Július Ďurech, člen Predsedníctva OV KSS, predseda MsV KSS v Lipanoch.
40  rokov národných výborov
	V máji oslavoval aj Mestský národný výbor v Lipanoch a s ním všetci občania, a to dvojnásobne: 40. rokov konštituovania národných výborov a 20 rokov pôsobenia mestského národného výboru. Týmto dvom udalostiam bolo venované XXV. (slávnostné) plenárne zasadanie MsNV za účasti delegácie okresných orgánov, vedenej Františkom Dolným, podpredsedom ONV, poslancom za mesto Lipany, Fedora Kováča, poslanca SNR a Františka Guzu, poslanca ONV.
	Slávnostný prejav predniesol podpredseda MsNV Karol Cvanciger. V jeho podstatnej časti, venovanej úlohe národného výboru ako orgánu štátnej moci a správy na území mesta, uviedol:
	"Za štyridsať rokov sa Lipany zmenili na nepoznanie. Ten, kto ich nevidel, čo len za ostatných desať rokov, nepozná ich. Z roľnícko-remeselníckej obce vzniklo priemyselné a kultúrne centrum severozápadnej časti okresu. Vyrástlo nové mesto, noví ľudia s vysokou životnou úrovňou. Pozitívny vývoj mesta zabezpečoval národný výbor". 
	Vyzdvihol záslužnú prácu bývalých funkcionárov národného výboru Jozefa Sýkoru, Jána Giru, Františka Guzu, Andreja Daráka a Michala Ištvana za rozvoj mesta po oslobodení, ale aj poslancov, ktorí svojou činorodou prácou vo volebných orgánoch i medzi občanmi vo volebných obvodoch pomáhali realizovať zámery rozvoja obce a mesta. Poďakoval sa za účinnú podporu a pomoc rozvoju mesta poslancom vyšších stupňov národných výborov a zastupiteľských zborov: Márii Ižarikovej, Štefanovi Lichvárovi, Jozefovi Lukáčovi, Františkovi Dolnému a Fedorovi Kováčovi.
	V druhej časti slávnostného plenárneho zasadania prevzalo 42 občanov, bývalých i súčasných poslancov a pracovníkov MsNV, členov komisií a aktívov, poslancov vo vyšších stupňoch národných výborov a zastupiteľských zborov čestné uznanie rady MsNV za iniciatívny prístup k plneniu úloh poslanca a pracovníka národného výboru a za podiel na rozvoji mesta po oslobodení.
	Poslanec ONV za mesto Lipany, v rokoch 1971 - 1984 predseda MsNV František Guza v mene vyznamenaných vo svojom príhovore povedal:
	"Vážime si a ceníme tú skutočnosť, že bola zhodnotená naša práca, ktorú sme ako funkcionári, poslanci i pracovníci tunajšieho národného výboru za uplynulých 40 rokov pre rozvoj a rozkvet Lipian vykonali. Bola to práca namáhavá, avšak prospešná a nás napĺňa pocit uspokojenia, že nebola márna, keď sa dnes môžeme tešiť z jej ovocia. Tejto ušľachtilej práci, vysoko zodpovednej, sme radi venovali všetky svoje sily a celé naše snaženie".
Koncert  ĽŠU
	Dôstojným príspevkom k oslavám 40. výročia oslobodenia a 20. výročia priznania charakteru mesta Lipany bol aj slávnostný koncert Ľudovej školy umenia v Lipanoch. V bohatom programe vystúpili súčasní i bývalí žiaci školy, absolventi konzervatória a VŠMU (Beáta Geriová - Fabiánová), detský spevácky zbor a komorné združenie učiteliek ĽŠU. Riaditeľka školy Mária Lormanová prevzala z rúk tajomníka MsNV Rudolfa Bucku čestné uznanie rady MsNV za podiel školy na rozvoji mesta po oslobodení.
Doplňovacie voľby do MsNV
	Po zániku mandátu poslanca MsNV vo volebnom obvode č. 19 Alexandra Šašalu na vlastnú žiadosť z dôvodu dlhodobého pracovného pobytu v zahraničí sa uskutočnili dňa 18. mája v tomto volebnom obvode doplňovacie voľby. Za nového poslanca MsNV bol zvolený Milan Fedurco, 40-ročný, náčelník Obvodného oddelenia VB v Lipanoch. Júnové plenárne zasadanie mestského národného výboru (v poradí XXVI.) platnosť volieb overilo a novozvoleného poslanca zvolilo za predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku.
Sociálne pomery
	Viacero údajov o sociálnych pomeroch v meste na konci 7. päťročnice uvádzame pod heslom "Plnenie volebného programu NF". Tieto údaje možno zaujímavo konfrontovať s príspevkom občana nášho mesta Alexandra Miku v lipianskom mesačníku pod názvom "Regnikolárny súpis v roku 1828". Podklady pre príspevok našiel v Štátnom oblastnom archíve v Prešove.
"Regnikolárny súpis"
	Regnikolárne súpisy boli vlastne súpismi daňových poplatníkov. Tie z roku 1828 obsahujú mená daňovníkov, rozsah pôdy a lúk, ktoré obrábali, počet ťažného a úžitkového dobytka a pomerne podrobne aj vykonávané remeslá alebo iné zamestnanie. Okrem toho opisujú aj iné všeobecné údaje o mieste súpisu.
	Súpisy urobili kráľovskí komisári, ktorí patričné písomné doklady potvrdzovali svojimi podpismi a odtlačkami osobných prstencových pečatí. Potrebné údaje poskytovali aj vtedajší mestskí funkcionári, a to pod prísahou.
	V čase regnikolárneho súpisu richtárom mesta  bol Daniel Miko, notárom Matej Kuruc, členom rady Andrej Šťavnický, Andrej Grajcar, Ján Bedlovics, Ján Miko a Adam Ružbarszki.
	Chotár mesta bol rozdelený na tri časti. Na prvej sa siala pšenica, na druhej jačmeň alebo ovos, tretia časť bola úhorom, na ktorom sa pásol dobytok. Občania používali práva voľného nákupu a predaja v meste aj mimo neho.
	V meste žili vtedy títo remeselníci: 1 mäsiar, 2 kolári, 1 kováč, 3 tkáči, 1 povrazník, 10 čižmárov, 1 farbiar, 1 zámočník, 2 stolári, 2 obchodníci, 1 murár, 2 voskári a 2 krajčíri.
	Regnikolárny súpis neuvádza počet obyvateľov, ale len počet domácností. Bolo ich vtedy 106, v ktorých žilo 160 dospelých ľudí. Z toho bolo 29 remeselníckych domácností, 102 želiarov a 5 podželiarov. Občania vlastnili 12 volov, 26 kráv, 36 kusov mladého dobytka, 16 koní, 43 oviec a 23 ošípaných.
	Ďalšie údaje z regnikolárneho súpisu sú pre súčasníkov menej predstaviteľné. Píše sa v ňom, že pri brehoch Torysy boli lúky, ktoré boli po jej vyliatí zničené. V susedstve rieky boli lesy, ktoré zabraňovali vylievaniu vody a poskytovali drevo i raždie na kúrenie. Porovnajme tieto údaje s dnešnou tvárou okolia rieky Torysy.

Kultúra, šport                                                                                                                       
Zriadenie MsKS
	V roku 1985 sa vytvorili lepšie podmienky pre organizovanie kultúrno-výchovného diania v meste. Od 1. apríla bolo na základe uznesenia rady ONV a po nasledujúcom schválení plenárnym zasadaním MsNV zriadené Mestské kultúrne stredisko Lipany. Sú v ňom včlenené doterajšie kultúrno-výchovné zariadenia mesta: osvetové zariadenie, mestská ľudová knižnica a kino Lipa,
	Poslaním mestského kultúrneho strediska v duchu zásad kultúrnej politiky nášho štátu a v súlade so zásadami komunistickej výchovy je:
1. rozvíjať kultúrno-výchovnú činnosť,
2. zvyšovať všeobecné, polytechnické a odborné vzdelanie občanov,
3. podnecovať a uspokojovať ušľachtilé kultúrne záujmy a tvorivé kultúrne aktivity občanov,
4. sprostredkovať občanom literárne, dramatické, filmové, hudobné a výtvarné umelecké hodnoty,
5. podieľať sa na spoločensky hodnotnom vypĺňaní voľného času, najmä mládeže.
	Z práce novozriadeného mestského kultúrneho strediska uvádzame niekoľko údajov:
	prednášky, prednáškové cykly, kvízy, kurzy (strihov, spoločenského tanca, vodičov osobných motorových vozidiel), súťaže (Krása života, Kultúrou a športom za zdravie a krásu), výstavy (amatérski výtvarníci, poľovnícke trofeje, gladioly, sovietske knihy), dovezené programy (8 podujatí hudobných skupín), 12 výchovných koncertov pre žiakov základných škôl, 5 divadelných a folkórnych podujatí, prekročený plán počtu čitateľov a výpožičiek v mestskej ľudovej knižnici, prekročenie plánovaných úloh v práci s filmom (109,3 % v počte predstavení, 112,7 % v návštevnosti a 105,4 % v tržbách). 
ZPOZ
	Zbor pre občianske záležitosti pri rade MsNV pripravil pekný počet rôznych podujatí, pričom najviac ich pripadá na základné občianske obrady (vítanie detí, uzatváranie manželstiev, rozlúčky so zosnulými), oslavy životných a pracovných jubileí, vrátane návštev starých občanov v domácnostiach.
	Vyzdvihnúť treba činnosť zboru pri rôznych netradičných podujatiach (prijatie bezpríspevkových darcov krvi) a úspešnú účasť zboru na okresnej súťažnej prehliadke, kde za oslavu životného jubilea získal ocenenie za scenár slávnosti. Na úspechu sa okrem členov zboru podieľala ľudová škola umenia (hudobný doprovod a sólové husle) a základná škola na ulici Komenského 14 (ľudový dvojhlas s doprovodom akordeónu).
Tabuľa cti
	Zbor spolupracoval aj na prijatí najlepších pracovníkov v meste predstaviteľmi politických a štátnych orgánov pri príležitostí zverejnenia ich fotografií na tabuli cti k významným výročiam roka "
	k 1. máju - Sviatku práce:
	PhDr. Mária Džambová - mestský výbor SZM Lipany
	Jozef Ščerba - Štátny majetok Lipany
	Ján Gajdoš - základná organizácia SZPB
	Ing. Ján Varga - Štátny majetok
	Milan Hurajt - závod ZVL
	Žofia Ceperková - závod VĽAD
	Jana Tináková - závod OZKN
   	Imrich Bakoň - Drobný tovar, predajňa Mladosť Lipany;
	k 68. výročiu VOSR:
	Valéria Majtnerová - základná organizácia ČSČK
	Anna Turlíková - mestský výbor SZŽ
	Marta Kaczerovská - závod ZVL
	Mária Janigová - závod OZKN
	František Stedina - Štátny majetok
	Štefan Poklemba - závod OBZOR
	Ladislav Leško - závod VĽAD
	Jozef Baňas - prevádzka ČSAD
Spartakiáda 1985
	Všetko telovýchovné a športové dianie v meste v prospech Československej spartakiády 1985, osobitne obvodnej spartakiády v Lipanoch, prinieslo pekné výsledky. Mestský spartakiádny štáb pod vedením osvedčeného telovýchovného pracovníka Viktora Gogoľa, riaditeľa základnej školy na ulici Komenského č. 12 a predsedu telovýchovnej jednoty Mladosť. Pracovné komisie viedli: Michal Sivulič, Andrej Darák, Milan Fabián, Jozef Ridilla, Miroslav Seman.
	Spartakiádu v našom meste bolo cítiť už od jesene roku 1984, odkedy sa v rámci spartakiádnej aktivity uskutočnili také pekné podujatia ako:
- Ohňové posolstvo, ktoré garantovali členovia telovýchovných jednôt Mladosť a ZVL-OZKN,
- spartakiádna štafeta Dukla - Bratislava - Praha za účasti 680 občanov, športovcov a delegácií okresov Stará Ľubovňa a Prešov,
- telovýchovná akadémia v rámci osláv 37. výročia Víťazného februára, na ktorej vystúpilo 249 cvičencov.
	V športovej časti to boli: turnaj mužov vo futbale, v stolnom tenise, žien a dorasteniek vo volejbale, basketbale; rovnaké turnaje žiakov a dorastencov, lyžiarske súťaže v zjazdových disciplínach, bežecká akcia 40 x 1 000 metrov a turistické akcie prechod Čergovským pohorím, Šarišskou vrchovinou a ďalšie.
	Na obvodnej spartakiáde, konanej dňa 26. mája na štadióne telovýchovnej jednoty ZVL - OZKN v jedenástich spartakiádnych skladbách vystúpilo 3 016 cvičencov. Najmasovejšou bola skladba učňovskej mládeže, v ktorej sa predstavilo 576 cvičencov. Aj v hľadisku bol zaznamenaný rekordný počet divákov - okolo štyritisíc. V spartakiádnom sprievode mestom, ktorý tiež bol prehliadkou krásy, mladosti a elánu mladej generácie, sa zúčastnilo okolo 3 100 manifestujúcich.
	O úspech obvodnej spartakiády sa zaslúžili všetci cvičitelia, ale najmä vedúci skladieb - pedagogickí pracovníci základných škôl, gymnázia  a SOU poľnohospodárskeho: Sedláková, Olekšáková, Dzúrova, Majerčáková, Jusková, Majerčák, Popielová, Vaľko, Liščinský.
	K najaktívnejším organizátorom popri predsedovi mestského spartakiádneho štábu patrili: Križalkovič, Hanudeľ, Machala, Grančai, Voľanský, Ing. Kaščák, Ing. Sivulič, dpt. Jenčuš, ktorí veľmi iniciatívne a samostatne riešili všetky úlohy.
	Takmer 80 cvičencov reprezentovalo naše mesto aj v mohutnom vystúpení na Strahove v Prahe dňa 29. mája (v prvý deň hromadných vystúpení) medzi 96 456 cvičencami.

Počasie                                                                                                                                     
Január - február: silné mrazy - až do - 20 °C
Marec:	     odmäk
Apríl:	 	     oteplenie, dážď, u koncu ochladenie
Máj - jún:	     spočiatku chladno, oteplenie, opäť ochladenie až do polovice júla
Júl - august:	     oteplenie od začiatku augusta - v druhej polovici augusta ochladenie, 17. a 18. augusta prietrž mračien, povodeň		     
September:	     teplý, koncom mesiaca ochladenie
Október:	     prvá dekáda teplá, potom ochladenie a občasný dážď
November:	     trvá chladné počasie s mrazmi okolo - 14 °C, v polovici sneh, ktorý sa 		     udržal, a to až do konca decembra, kedy po daždi zmizol
December:	     miernejší ako november.
Povodeň
	V dňoch 17. a 18. augusta medzi 15. a 17. hodinou sa prehnala búrka s prietržou mračien nad chotármi mesta Lipany a obcí Kamenica, Lúčka a Milpoš. Spôsobila veľké škody pozdĺž tokov Kamenického a Lúčanského potoka, a to na vodných tokoch, štátnej ceste č. 68, miestnych komunikáciách, na poľnohospodárskych kultúrach a objektoch, na zariadeniach socialistických organizácií. Na zasadnutiach mestskej povodňovej komisie a po obhliadke postihnutých miest boli škody odhadnuté na takmer 11 miliónov korún. Ďalšie škody boli spôsobené na osobnom vlastníctve 25 usadlostí, najmä v dolnej časti toku Kamenického potoka na uliciach Fučíkovej a Kuzmányho. Prevažne išlo o zaplavenie suterénových priestorov rodinných domov, garaží, dvoroch, záhrad a v nich nachádzajúcich sa kultúr. Koncom mesiaca sa podobná situácia zopakovala, avšak postihla predovšetkým vodné zdroje v okolí Brezovice a spôsobila poruchu na vodovodnom rade medzi Krivanami a Lipanami s následným dočasným prerušením dodávky pitnej vody. 
	Pre porovnanie v tejto súvislosti možno spomenúť známu "Značnu knihu" lipianskeho rodáka, učiteľa Jána Kurutza, ktorý v nej zapísal aj udalosti o povodniach na Kameničanke. Jeden zo záznamov hovorí: 16. mája (teda pred 96 rokmi) 1889 sa "zasa urvala chmara na kamenických lesoch. Voda Kameničanky taka prišla, že storočne topoľe a verbi vyvracela, dva stodoli vžala, na nižnim koncu v hižoch pulno vodi bulo". Pripomína tiež, že "taku veľku vodu v Kameničanke za jeho života vidzel ľem v roku 1837", teda pred 148 rokmi.



















ZÁPIS
	pri  príležitosti  spoločnej  schôdzky  RADY  ONV  a   
		PREDSEDNÍCTVA  OOR  v  Lipanoch
	
	Na spoločnom rokovaní v budove MsNV Lipany sa dňa 22, marca 1985 zišla rada ONV a predsedníctvo OOR v Prešove. Okrem iného prerokovali správu o výsledkoch splnenia plánu a rozpočtu, vyhodnotenie hlavných spoločných úloh prijatých k ich splneniu a návrh na finančné usporiadanie hospodárenia NV v okrese Prešov za rok 1984. Správu predkladali: PhDr. Michal Parada, CSc., predseda ONV a Jozef Zbihlej, predseda OOR.
	Za mesto Lipany na rokovanie boli prizvaní: Karol Cvanciger, predseda MsNV, Rudolf Bucko, tajomník MsNV, Ing. Ján Jenčurák, riaditeľ ŠM, Ing,.Michal Sivulič, riaditeľ závodu OZKN, Ing. Viliam Sopko, riaditeľ závodu ZVL a dpt. Ján Lazor, vedúci závodu VĽAD. Prizvaní informovali o plnení úloh volebného programu NF za 4 roky 7. päťročnice, o pláne úloh na rok 1985 a o podiele menovaných závodov na plnení volebného programu.
	Rada ONV prijala uznesenie týkajúce sa koncepcie rozvoja mesta do roku 1990 a 2000, jeho zveľaďovania a ozelenenia, koncepčného rozvoja Štátneho majetku Lipany a zlepšenia prepravy pracujúcich miestnych závodov.

22. 3. 1985
 
	
 
	

