Rok 1986
	Život mesta a jeho obyvateľov v roku 1986 sprevádzali významné udalosti. Všetci doňho vstúpili ako do prvého roku 8. päťročnice, do roku XVII. zjazdu KSČ. V takom významnom roku celá naša vlasť oslávila 65. výročie založenia KSČ a konali sa voľby do zastupiteľských zborov a národných výborov všetkých stupňov.

Politický a verejný život                                                                                                    
	Spomínaným významným udalostiam orgány mesta prispôsobili aj jeho politický a verejný život. 
	Od začiatku roka pracuje nový mestský výbor KSS, ktorý bol zvolený na mestskej konferencii KSS koncom roka 1985 (21. decembra). 
Nový mestský výbor KSS
	Za členov mestského výboru boli zvolení: Michal Baňas, Karol Cvanciger, Július Ďurech, Viktor Gogoľ, Mária Kolenková, Anna Kučová, Ján Lazor, Jozef Leško, Oľga Nižníková, Imrich Schlosser, Michal Sivulič, Viliam Sopko, Mária Ševčovičová.
	Kandidátmi mestského výboru sa stali: Milan Fedurco, Pavol Hrebeňár, Ján Ištoňa, Peter Miko a Jozef Šima.
	Mestská kontrolná a revízna komisia bude pracovať v tomto zložení: Andrej Angelovič, Oľga Havrilová, Ľudmila Hrabčáková, Jozef Karabaš, Bernard Majtner, Marta Štroncerová, Vladislav Turlík.
	Do čelných funkcií na prvých zasadaniach orgánov za účasti delegácie OV KSS v Prešove - člena predsedníctva a tajomníka Júliusa Župu a člena OV KSS Jozefa Zahorjana boli zvolení:
za predsedu:					Július Ďurech
za podpredsedov:				Michal Sivulič, Viktor Gogoľ
za tajomníka: 				Imrich Schlosser
za predsedu MsKRK KSS: 			Bernard Majtner
Mestský výbor NF SSR
	V súvislosti s prípravou volieb do zastupiteľských zborov a národných výborov všetkých stupňov do náročného obdobia svojej činnosti vstúpil aj mestský výbor Národného frontu SSR.
	Tento orgán má 21 členov, zastupujúcich spoločenské a záujmové organizácia, združené v Národnom fronte, jeho predsedníctvo 7 členov. Predsedom mestského výboru je Július Ďurech, predseda MsV KSS, riaditeľ SOU poľnohospodárskeho; podpredsedom Karol Cvanciger, predseda MsNV; tajomníkom Rudolf Bucko, tajomník MsNV a vedúcim straníckej skupiny Ján Varga, ekonomický námestník riaditeľa ŠM.
	Je v ňom zastúpených jedenásť spoločenských a záujmových organizácií, a to takto: KSČ 6, SZM 2, ROH 3, SZŽ 2, ZČSSP l, SZPB 2, Zväzarm 1, ČSČK 1, ČSZTV 1, SZZ 1, ZI 1.
	V pôsobnosti mestského výboru pracujú tieto spoločenské a záujmové organizácie: SZM, ZČSSP, SZŽ, ZPO, ktoré majú mestské výbory, a združujú celkom 26 základných organizácií; základné organizácie spoločenských organizácií: SZPB, Zväzarm, ČSČK; základné organizácie záujmových organizácií: dve telovýchovné jednoty (ZVL - OZKN a Mladosť), SZZ pridomové a osadové záhradky a SZDCH (drobnochovatelia).
	Členskú základňu všetkých spoločenských a záujmových organizácií tvorí 3 166 členov. Najpočetnejšími organizáciami sú: ZČSSP, ktorá má v meste 13 odbočiek s 1 139 členmi a SZM - 8 základných organizácií a 684 členov. Zo záujmových organizácií najpočetnejšie sú telovýchovné jednoty s viac ako 500 členmi.
Voľby
	Najvýznamnejšou udalosťou po XVII. zjazde KSČ v celej ČSSR, teda aj v Lipanoch, boli voľby do zastupiteľských zborov a národných výborov všetkých stupňov. Politické a štátne orgány mesta prerokovali politicko-organizačné a technické zabezpečenie volieb, mestský národný výbor schválil príslušné dokumenty o volebných obvodoch a volebných komisiách.
Volebné komisie
	Prípravu a samotný priebeh volieb riadila miestna volebná komisia Národného frontu v tomto zložení: Július Ďurech, predseda MsV KSS, riaditeľ SOU poľnohospodárskeho, Karol Cvanciger, predseda MsNV, Rudolf Bucko, tajomník MsNV, Jozef Križalkovič, vedúci odboru MsNV, Magdaléna Andrašková, učiteľka, Ľubomír Hanudeľ, riaditeľ MKS, Jozef Žonda, štátny zamestnanec, Katarína Koribská, plánovačka, Michal Ištvan, dôchodca.
	V Lipanoch mali sídlo obvodné volebné komisie:
- pre voľby do Východoslovenského KNV Košice - volebný obvod č. 65,
- pre voľby do Okresného národného výboru v Prešove - volebný obvod č. 29 a 30.
	Pre voľby do Mestského národného výboru v Lipanoch bolo vytvorených 40 volebných obvodov MsNV a 3 okrskové volebné komisie. Predsedami obvodných volebných komisií boli: volebný okrsok č. 1: Ľubomír Hanudeľ, riaditeľ MKS; volebný okrsok č. 2 : Jozef Bednár, majster odbornej výchovy SOUP; volebný okrsok č. 3 : Ing. Dušan Pollák, ekonóm ŠM.
	Do práce v miestnej volebnej komisii NF (9 členov), päťčlenných obvodných volebných komisií pre voľby do MsNV a sedemčlenných okrskových volebných komisií bolo zapojených spolu 230 občanov mesta. 
Volebné odvody
	V súvislosti so zvýšením počtu obyvateľov mesta od volieb v roku 1981 a v súlade s príslušnými zákonnými normami pre volebné obdobie 1986 až 1990 bolo zriadených 40 volebných obvodov pre voľby do MsNV. Nové volebné obvody pribudli najmä na Gottwaldovom námestí (ľavá strana) a na uliciach Hviezdoslavovej, Tajovského, Kukučínovej (nová lokalita sústredenej individuálnej bytovej výstavby "Gľace"). Vo všetkých volebných obvodoch mesta pre voľby do MsNV bolo zapísaných do zoznamov voličov spolu 2 745 voličov.
Agitácia a propagácia
	Podľa osobitného plánu prebiehala v meste predvolebná propaganda, politická agitácia a kultúrno-výchovná práca. V meste pracovalo šesť agitačných stredísk - 2 stále (zasadačka MKS a gymnázium) a 4 dočasné (v závodoch). Do volieb dvakrát boli organizované agitačné dni: k oslavám 110. výročia narodenia V.I.Lenina, májovým oslavám a samotným voľbám. Výsledkom agitačných dní bola takmer stopercentná účasť voličov na voľbách. V kultúrno-spoločenskom mesačníku Lipany bol zverejnený seriál informácií pre voličov pod názvom "Kým pristúpime k volebným urnám". Celá masovopolitická, agitačno-propagandistická a kultúrno-výchovná práca v predvolebnom období prebiehala v troch etapách pod ústrednými heslami:
I. etapa - do konania XVII. zjazdu KSČ:
           "Všetky sily strany a ľudu na úspešné budovanie rozvinutej socialistickej spoločnosti!" 
II. etapa - od XVII. zjazdu KSČ do volieb:
	"Program XVII. zjazdu KSČ - program všetkého ľudu!"
III. etapa - príprava volieb:
	"Hlas pre kandidátov NF - hlas pre socializmus a mier!".
Predvolebné schôdze
	K predstaveniu kandidátov NF na poslancov zastupiteľských zborov a národných výborov, ktorí boli v zákonnej lehote zaregistrovaní, ale aj k oboznámeniu voličov s návrhom volebného programu uskutočnilo sa v meste desať predvolebných schôdzí a zhromaždení, z toho päť pre členov a päť pre pracujúcich závodov. Zvlášť treba vyzdvihnúť zhromaždenie dňa 7. mája v závode OZKN a v treťom volebnom okrsku mesta, na ktorých za všetkých navrhovaných kandidátov prehovoril kandidát na poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR Miloslav Boďa, minister práce a sociálnych vecí ČSSR. Postoje občanov a pracujúcich závodov k navrhovaným kandidátom boli kladné, na všetkých verejných schôdzach im bola vyslovená podpora.
Volebné dni
	Volebné dni - 23. a 24. máj - mali dôstojný a nerušený priebeh. Vo volebných miestnostiach pre tri volebné okrsky: 
volebný okrsok č. 1: agitačné stredisko v budove gymnázia,
		    č. 2: ľudová škola umenia,
		    č. 3: agitačné stredisko - zasadačka MsKS
vládla radostná atmosféra. Všetky orgány, zainteresované na riadení volebných dní, pracovali zodpovedne a presne, o čom svedčí skutočnosť, že už na konci prvého volebného dňa bola zaznamenaná viac ako osemdesiatpäť percentná  účasť voličov. Volieb sa zúčastnilo 2 670 voličov zo zapísaných 2 673, teda 99,89 0. Za kandidátov NF hlasovalo 100 % voličov.
Zvolení poslanci
	Zvolení poslanci:
Mestský národný výbor v Lipanoch:
Volebný obvod č.1: Andrej Šašala, vedúci výroby
	                  2: Pavol Hrebeňár, poľnohospodársky technik
		      3: Pavol Krajňák, elektrikár
	         	      4: Andrej Darák, riaditeľ 
		      5: Mária Kundríková, zdravotná sestra
		      6: Libuša Gogoľová, učiteľka
		      7: Anna Ondrejová, vychovávateľka
		      8: Imrich Urda, elektrikár
		      9: Filip Majtner, vedúci predajne
		    10: Štefan Ondrej, elektrikár
		    11: Jozef Kuchár, vodič
		    12: Marcel Kordiak, technik
		    13: Marta Urbanová, skladníčka
		    14: Cecília Čekanová, ekonómka
		    15: Albína Novická, predavačka
		    16: Mária Štroncerová, dôchodkyňa
Volebný okrsok č. 17: Beáta Urbanová, úradníčka
		       18: Alexander Lukáč, majster
		       19  Vladimír Plavčan, technik
		       20: Jozef Križalkovič, vedúci odboru
		       21: Jozef Leško, vedúci hotela
		       22: Emília Šemanská, skladníčka
		       23: Viliam Sopko, riaditeľ závodu
		       24: Mária Kollárová, predavačka
		       25: Anna Džambová, stredoškolská profesorka
		       26: Vladimír Darák, majster
		       27: Milan Fedurco, náčelník OO VB
		       28: Ľudmila Bellová, kontrolór akosti
		       29: Ladislav Hrabčák, referent OBP
		       30: František Višňovský, elektromontér
		       31: Vladislav Turlík, podpredseda  Jednoty SD
		       32: Irena Kuchárová, kontrolórka  
		       33: Anna Triščíková, ženská sestra
		       34:Anton Angelovič, zoraďovač
		       35: Katarína Koribská, plánovačka
		       36: Jozef Kaščák, energetik
		       37: Jozef Bacher, náčelník železničnej stanice
		       38: Jozef Nalevanko, štátny zamestnanec
		       39: Melichar Angelovič, majster odbornej výchovy
		       40: Vincent Miženko, zubný lekár
Federálne zhromaždenie ČSSR:
Snemovňa ľudu:
Volebný obvod č. 197: Mária Jendrejčáková, krajčírka, Vzorodev Stará Ľubovňa;
Snemovňa národov:
Volebný obvod č. 146: Miloslav Boďa, minister práce a sociálnych vecí ČSSR;
Slovenská národná rada:
Volebný obvod č. 132: Fedor Kováč, docent Pedagogickej fakulty UPJŠ;
Východoslovenský KNV Košice:
 Volebný obvod č. 65: Mária Ďurinová, účtovníčka ŠM Lipany
Okresný národný výbor v Prešove:
Volebný obvod č. 29: František Dolný, podpredseda ONV
	              č. 30: Viliam Sopko, riaditeľ závodu ZVL.
Ustanovujúce plénum   MsNV
	Ustanovujúce plenárne zasadanie MsNV sa uskutočnilo 25. júna za účasti delegácie OV KSS, vedenej členom predsedníctva a tajomníkom OV KSS Júliusom Župom, delegácie ONV na čele s podpredsedom Františkom Dolným a delegácie MsV KSS v Lipanoch, ktorú viedol jeho predseda Július Ďurech. Za zastupiteľské zbory boli prítomní poslanci: Fedor Kováč - SNR, Mária Šurinová - VsKNV.
	Po štátnej hymne ČSSR, voľbe mandátovej komisie, overené platnosti volieb do MsNV a zložení sľubu novozvolených poslancov MsNV zvolilo funkcionárov, členov rady, predsedov a členov komisií, výboru ľudovej kontroly MsNV takto: 
FUNKCIONÁRI
Predseda:					Viliam Sopko
Podpredseda:			            Vladislav Turlík
Tajomník:				            Jozef Križalkovič
ČLENOVIA     RADY
Ďalší  členovia rady: Andrej Darák, Anna Džambová, Milan Fedurco, Pavol Hrebeňár, Jozef Leško, Vladimír Plavčan, Andrej Šašala, František Višňovský.
KOMISIE
Predsedovia komisií:
finančno-plánovacia :				Katarína Koribská
výstavby a dopravy:				            Marcel Kordiak
miestneho hospodárstva, 
obchodu a cestovného ruchu:		           Filip Majtner
školstva a kultúry: 				           Libuša Gogoľová
sociálna a zdravotná: 			           Vincent Miženko
na ochranu verejného poriadku:		           Pavol Krajňák
pre mládež a tel. výchovu:			           Jozef Kaščák
výbor ľudovej kontroly:			           Melichar Angelovič
správna komisia starostlivosti
o rodinu a deti:				          Anna Ondrejová
protipovodňová komisia:			           Viliam Sopko, predseda MsNV
	Po uskutočnených voľbách, ktoré viedol funkčne najstarší poslanec Andrej Darák a predseda MsNV Viliam Sopko, po odovzdaní insígnií vystúpil predseda MsNV k úlohám národného výboru na roky 1986 - 1990. 
Volebný program
	Ustanovujúce plenárne zasadanie schválilo aj dokument zásadného významu pre rozvoj mesta v rokoch 1986 - 1990 "Volebný program Národného frontu mesta Lipany".
	Volebný program NF je základňou a nástrojom zjednocovania síl a prostriedkov politických, štátnych orgánov, spoločenských a záujmových organizácií na území mesta na uspokojovanie rastúcich potrieb ľudí a na realizáciu cieľov hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja a ideovo-výchovnej práce medzi občanmi. Prostredníctvom organizácií združených v Národnom fronte sa na plnení jeho úloh budú podieľať občania mesta.
	Vyjadruje program komplexného rozvoja mesta, spája sociálne programy závodov a prevádzok, organizácií služieb s ekonomickými úlohami v meste. Je spoločným dokumentom národného výboru, orgánov a organizácií NF, ktoré sú v ňom združené.
	Volebný program obsahuje konkrétne zámery komplexného rozvoja mesta v týchto oblastiach:
I. Hospodársko-organizátorská práca:
   - priemysel.
   - poľnohospodárstvo,
   - výstavba,
   - tvorba a ochrana životného prostredia,
   - rozvoj služieb.
II. Ideovo-výchovná práca:
    - kultúrno-výchovná práca,
    - školstvo - výchova mladej generácie.
III. Politicko-organizátorská práca:
      - práca poslancov a orgánov MsNV,
      - spolupráca s orgánmi a organizáciami NF.
	V záverečnej časti volebný program obsahuje zoznam investičných akcií - celkom 41 - v úhrnnej výške plánovaných nákladov 366,6 milióna korún. Nákladovo najväčšími akciami volebného programu sú:
racionalizácia a modernizácia výroby ZVL				126,5 mil.
sklad zemiakov poľnohospodárskeho nákupu			             42
výstavba 120 bytov v rámci KBV					             32,5
rekonštrukcia cesty I/68						             31
administratívna budova ŠM						 20
základná škola							             12
ústredný sklad ZVL							             10
	Štvrté plenárne zasadanie MsNV v decembri prerokovalo rozpis úloh volebného programu v investičnej výstavbe na jednotlivé roky volebného obdobia.
	Kontrolu plnenia volebného programu bude uskutočňovať rada MsNV štvrťročne, plénum polročne a raz ročne spoločné zasadanie mestského národného výboru s predsedníctvom mestského výboru NF a predsedami spoločenských organizácií.
Voľby občianskych výborov
	Po voľbách do zastupiteľských zborov masovopolitická práca MsNV okrem aktivizácie novozvolených orgánov bola zameraná aj na hodnotenie činnosti občianskych výborov za obdobie 1981 - 1986 a na prípravu nových volieb.
	Popri organizačnej príprave veľmi dôležitá bola kádrová príprava, v ktorej sa prihliadalo na to, že zloženie občianskych výborov má zodpovedať triednej, sociálnej a vekovej štruktúre obyvateľstva v ich územných obvodoch. Preto za členov občianskych výborov boli navrhovaní občania, ktorí sa podieľajú na rozvoji mesta, na organizovaní iniciatívy občanov alebo aktívne pracujú v organizáciách NF.
	Voľby sa konali na verejných schôdzach v územných obvodoch občianskych výborov v dňoch 24. septembra až 8. októbra. Zvolených bolo 40 členov v šiestich občianskych výboroch. Ich zloženie je nasledovné: 7 poslancov MsNV, 21 členov KSČ, 11 žien, 10 robotníkov, 2 pracovníci v poľnohospodárstve, 21 príslušníkov inteligencie a 7 dôchodcov.
	Za predsedov občianskych výborov boli zvolení:
občiansky výbor č. 1: Jozef Rigovský
		    č. 2: Anton Angelovič
		    č. 3: Michal Petrík
		    č. 4: Ladislav Hrabčák
		    č. 5: Bernard Majtner
		    č.  : Anton Kanuščák
Tabuľa cti
	V roku významných udalostí na tabuli cti mesta boli zverejnené fotografie týchto občanov a pracujúcich:
K 1. máju: 		  Margita Gernátová			OZKN
	       		  Stanislav Križalkovič		ZVL
	      		  Anna Kocureková			VĽAD
	       		  Ján Reistetter			OPKS
	       		  Jozef Poremba			ŠM
			  Margita Honišanová		OBZOR
			  Žofia Bõhmerová			ZŠ Komenského 12
			  Michal Ištvan			UO KSS
K 69. výročiu VOSR: Andrej Šurin  			ŠM
			 Irena Gernátová			OZKN
			 Ján Minďaš				VĽAD
			 Andrej Jenčuš			ZVL
			 Ján Knap				OPKS
		  Michal Baňas				OBZOR
		  Marta Janičová				SOUP
		  Mária Reichstädterová			ZŠ Komenského 14

Hospodárske pomery                                                                                                        
	Poľnohospodársky podnik, priemyselná závody a prevádzky služieb plnili v roku 1986 úlohy prvého roku 8. päťročnice a čestne sa s nimi vyrovnali.
Výsledky závodov
	Štátny majetok dosiahol priemernú hektárovú úrodu v tonách 3,04 oproti plánu 2,81 ton, čím úlohy vo výrobe obilnín splnil na 108,2 %.
	Pracujúci závodu OZKN vyrábali detské ošatenie z polyamidových materiálov, syntetiky a bavlny prevažne pre tuzemský trh, ale aj pre vývoz do socialistických i nesocialistických štátov. Výrobu v hmotných jednotkách prekročili o 4 154 kusov a zisk o 380 tis. Kčs. Plánované úlohy plnilo 871 pracovníkov, u ktorých bol dosiahnutý priemerný zárobok 2 321 Kčs. Na dosiahnutých výsledkoch sa veľkou mierou podieľali brigády socialistickej práce - 25 kolektívov s počtom 761 členov - v ktorých je 529 nositeľov bronzových odznakov, 221 strieborných a 5 pracovníkov nositeľov zlatých odznakov. V závode sa s úspechom uplatňujú pokrokové formy a metódy práce ako Saratovské hnutie, Basovova metóda, Pracovať produktívne bez úrazov. Štyri výrobné strediská a jedno pomocné využívali brigádnu formu organizácie práce a odmeňovania a od 1. novembra 1986 bola zavedená v závode II. etapa ZEUMS.
	Členovia Východoslovenského autodružstva, závod Lipany dokázali v prvom roku 8. päťročnice v kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľoch splniť úlohy tak, ako predkladal plán.
	Z celkového sortimentu finálnej výroby za rok 1986 boli pravidelne a podľa plánu realizované bezpečnostné kabíny a rámy kabrioletov pre Agrozet Zetor Brno a kabíny UKP 3000 pre Motokov, podnik zahraničného obchodu. V jednotlivých druhoch sortimentu boli dosiahnuté tieto výsledky: 
- bezpečnostné kabíny BK 7011 a 7211				3 687 kusov
- rámy kabrioletov RK 5011 a 5211				3 259 kusov
- kabíny UKP 3000 pre Poľsko					3 015 kusov
- drevoobrábacie sústruhy pre trhové fondy		             853 kusov.
	Plánované výkony v objeme 89 135 tis. Kčs boli splnené na 90 908 tis. korún, dodávky na export vo veľkoobchodných cenách dosiahli 20 406 tis. Kčs a vo frankocenách 22 799 tis. Kčs. Priemerný mesačný zárobok dosiahol výšku 3 217 Kčs.
	Členovia invalidného družstva OBZOR prekročili plánované výkony o 168 tisíc Kčs, keď oproti plánu 11 189 tis. dosiahli skutočnosť 11 357 tisíc korún.
Investičná výstavba
	Investičnú výstavbu zabezpečenú mestským národným výborom v rámci plnenia volebného programu NF tvorili dve základné skupiny:
1. plánovaná investičná časť akcie Z - podstatná časť volebného programu,
2. občianska vybavenosť k individuálnej bytovej výstavbe.
	Plán na rok 1986 stanovil prestavať finančnú čiastku 2 404 tis. Kčs, pričom sa mala vytvoriť hodnota diela za 3 005 tisíc korún, a to na stavbe trojobvodového zdravotného strediska a skladu tuhého paliva.
	Úspešne pokračovali stavby: trojobvodové zdravotné stredisko a sklad tuhého paliva, s menšími problémami technická vybavenosť k individuálnej výstavbe v časti Gľace a Dubovická roveň, no veľmi nepriaznivá situácia bola na stavbe plynofikácie Gľace.
Sociálne pomery
	Pre sociálnu oblasť v roku 1986 bola typická predovšetkým problematika zdravotníctva a otázky cigánskeho obyvateľstva. To preto, že v najbližších rokoch sa dosť podstatne zmení situácia výstavbou trojobvodového zdravotného strediska a bytov pre cigánskych občanov.
Zdravotníctvo
	Zdravotnícke zariadenie v našom meste má štatút poliklinického pracoviska. Predstavuje kompletný trojobvod s potrebnými nadstavbovými odbornými službami spoločnými vyšetrovacími a liečebnými zložkami a dopravno-záchrannou službou.
	V poliklinickom pracovisku pracujú traja obvodní lekári, dvaja závodní (OZKN a ZVL) traja detskí odborní lekári, dvaja obvodní zubní lekári, jeden závodný a jeden školský lekár, traja stabilní odborní lekári: internista, chirurg a gynekológ. Vo vysunutej odbornej ambulancii ordinujú po jednom dni v týždni lekári v odboroch krčného, kožného, neurologického lekárstva a psychiatrie. Trvalou súčasťou poliklinického pracoviska  je biochemické laboratórium, rontgenové pracovisko a v obmedzenom rozsahu aj fyzikálna a liečebná rehabilitácia, tzv. "suchá".
	Zdravotnícke služby v Lipanoch sa počtom ošetrených pacientov, počtom návštev v domácnostiach, počtom preventívnych prehliadok a percentom práceneschopnosti radia k nadpriemerným v okrese. V tomto roku bolo ošetrených okolo 145 tisíc pacientov.
	Výstavba I. etapy obvodného zdravotného strediska, ktorá v roku 1986 sľubne napredovala, sa podstatne zlepšia podmienky pre poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti obyvateľom mesta i spádových obcí.
	Vedúcim lekárom poliklinického pracoviska je MUDr. Vincent Miženko, ktorý je poslancom - predsedom sociálno-zdravotnej komisie MsNV.
Cigánsky občania
	V roku 1986 sa v meste pokračovalo v plnení "Koncepcie riešenia otázok cigánskeho obyvateľstva", ktorej obsahom tieto úlohy: bytová otázka, školská dochádzka a úspešnosť cigánskych detí v škole, zamestnanosť cigánskeho obyvateľstva a rozmiestnenie cigánskeho dorastu, protispoločenská činnosť cigánskych občanov, najmä mládeže, výchovné pôsobenie na cigánske deti a cigánsku mládež.
	Koncom roka 1986 žilo v Lipanoch 302 cigánskych obyvateľov, z toho 23 rodín s počtom 154 obyvateľov v 17 chatrčiach v cigánskej osade (ulica Za traťou). Ostatní žijú v bytových domoch alebo s pomocou štátu získali náhradné bývanie na uliciach Fučíkovej, Jarkovej a Kuzmányho. Bytový problém sa v tomto roku začína riešiť prípravu výstavby 24 bytových jednotiek.
	Pre deti je zriadená jedna trieda materskej školy v II. MŠ na ulici kpt. Nálepku (kúpalisko), školopovinné deti navštevujú základné školy alebo elokované triedy osobitnej školy pri ZŠ na ul. Komenského 14 na základe rozhodnutia ONV, odbor školstva, v Prešove.
	Zamestnanosť cigánskeho obyvateľstva je problematická, najmä u mládeže po splnení školopovinnosti, no ešte viac ťažkostí je s protispoločenskou činnosťou, zvlášť u mládeže, spôsobenej predovšetkým alkoholizmom a nečinnosťou.
	Veľa sa očakáva od výstavby bytov a s ňou spojenou likvidáciou osady, čím sa podarí zlepšiť predovšetkým hygienické podmienky života cigánskych občanov mesta.

Školstvo, kultúra                                                                                                                  
Nová škola
	Z oblasti školstva osobitný význam v kronike mesta za rok 1986 venujeme otvoreniu novej - tretej Základnej školy na ulici Tehelnej č. 23. Vznikla v montovanej drevostavbe ako čiastočné riešenie vysokej smennosti. Iba čiastočné preto, lebo naďalej v dvoch doteraz jestvujúcich základných školách smennosť predstavuje 21 %, čo je v súčasnom období ešte stále smennosť vysoká.
	Škola je organizovaná ako jedenásťtriedna (v 1. - 4. ročníku 5 tried, v 5. - 8. 6 tried), keď k dispozícii má 12 učební, kabinety, šatne. sociálne zariadenia, administratívne miestnosti a vonkajší areál. Pre mimovyučovaciu výchovnú starostlivosť sú zriadené 2 oddelenia školskej družiny. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni ZŠ na ul. Komenského 14.
	Po zmene obvodov doterajších dvoch základných škôl a po odčlenení tried a žiakov nová základná škola má v prvom školskom roku svojho jestvovania 305 žiakov. Okrem časti Lipian obvod školy tvorí aj obec Dubovica, kde je štvortriedna  základná školy s 1. - 4. ročníkom.
	V novej základnej škole pôsobí 16 pedagogických pracovníkov: 5 v ročníku 1. - 4.; 6 v 5. - 7. ročníku; 2 vychovávateľsky ŠD. Riaditeľom školy sa stal Jozef Ridilla, doterajší riaditeľ ZŠ na ul. Komenského 14. Odtiaľ prešiel v rovnakej funkcii aj zástupca riaditeľa Miron Pacinda. Stabilnou skupinou vedúcou PO SZM sa v priebehu školského roka stala Mária Bedlovičová. 
	Na dvoch pôvodných základných školách zostalo: ZŠ ul. Komenského 12: 23 tried, 5 oddelení ŠD, 668 žiakov, ZŠ ul. Komenského 14: 18 tried, 4 oddelenia ŠD, 555 žiakov.
	K zmene došlo vo vedení ZŠ ul. Komenského 14. Za riaditeľa bol ustanovený Rudolf Bucko, vo funkcii zástupcu riaditeľa zostala Helena Borecká.
Kultúra
	Kultúrno-výchovná práca v roku 1986 bola celým svojím obsahom zameraná k významným spoločensko-politickým udalostiam: okresná konferencia KSS, zjazd KSS, XVII. zjazd KSČ, 65. výročie vzniku KSČ, všeobecné voľby do zastupiteľských zborov a národných výborov všetkých stupňov a tiež na zvýraznenie roku 1986 ako Medzinárodného roku mieru.
Oslavy
	Slávnostné zhromaždenia sa uskutočnili k týmto štátopolitickým výročiam a významným udalostiam:
41. výročie oslobodenia mesta Sovietskou armádou,
38. výročie Febuárového víťazstva,
Medzinárodný deň žien,
116. výročie narodenia V.I.Lenina,
1. máj - Sviatok práce,
41. výročie oslobodenia Československa a 65. výročie vzniku KSČ,
Letné mierové slávnosti,
42. výročie SNP, 
69. výročie Veľkého októbra, 
záver Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva.
	Slávnostných zhromaždení sa zúčastnilo spolu 15 647občanov, pracujúcich a mládeže mesta, z čoho najväčšia účasť pripadala na oslavy Sviatku práce - 1. mája (10 500 účastníkov), 41. výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou a 65. výročia vzniku KSČ (1960   prítomných) a na Letné mierové slávnosti  (1 500 prítomných).
	Podujatia mimoškolskej výchovy a vzdelávania (jednotlivé i cyklické)  navštívilo 13 240 poslucháčov, z toho 9 012 mladých ľudí; ostatné kultúrne a spoločenské akcie (vlastné i prevzaté) vystúpenia amatérskych i profesionálnych  súborov 15 200 účastníkov.
Mestská knižnica prekročila plánované úlohy vo všetkých ukazovateľoch  pri knižničnom fonde 12 794 zväzkov. Kino Lipa uskutočnilo 397 predstavení, ktoré vzhliadlo 29 018 návštevníkov a dosiahlo tržbu 140 185 Kčs.
1. máj
	Oslavám Sviatku práce - 1. mája prialo tohto roku aj počasie. Bolo krásne. slnečno, čo sa odrazilo aj v atmosfére prvomájovej manifestácie a sprievodu. 10 500 účastníkov privítalo delegáciu Národného frontu okresu, v ktorej boli: Michal Kuča, predseda OKRK KSS, Štefan Grešlík, podpredseda ONV a Július Ďurech, člen predsedníctva OV KSS, predseda MsV KSS v Lipanoch. Slávnostný prejav predniesol vedúci delegácie Michal Kuča. Do sprievodu, na čele ktorého kráčali pracujúci závodu OZKN, nastúpilo 9 300 manifestujúcich, 10 alegorických vozov, 11 hudobných skupín a 58 krojovaných kolektívov. Prvomájová manifestácia vyznela ako spontánnu oslava Sviatku práce a vyjadrila  odhodlanie pracujúcich i občanov mesta so spádovým okolím splniť náročné úlohy 8. päťročnice a tak podporiť mierové úsilie pokrokových síl celého sveta.
	Súčasťou májových osláv bolo privítanie hviezdicovej  štafety, stretnutie vzorných pracovníkov s predstaviteľmi mesta, kladenie spoločného venca k pamätnej tabuli oslobodenia mesta pred slávnostným zhromaždením občanov a mládeže k 41. výročia oslobodenia Československa a 65. výročia vzniku KSČ. Do ich rámca vhodne zapadli i ďalšie kultúrne podujatia: vystúpenie PUĽSU, výstava ručných prác pod patronátom mestského výboru SZŽ s viac ako 120 exponátmi, zábavný program skupiny METRUM, športové popoludnie a iné. 
Mierový míting
	Dôstojným príspevkom k Medzinárodnému roku mieru, k XVII. zjazdu KSČ a 65. výročiu založenia KSČ bol mierový míting žien nášho mesta dňa 4. mája. Zúčastnila sa ho delegácia okresného výboru NF a mestských orgánov: Ján Chromý, politický pracovník OV NF SSR v Prešove; Gabriela Dušenková, predsedníčka OV SZŽ; Viktor Gogoľ, Michal Sivulič, podpredsedovia MsV KSS a Karol Cvanciger, predseda MsNV. Mítingu sa zúčastnili aj vedúci pracovníci, predsedovia ZV ROH vo výrobných organizáciách a predsedovia organizácií  združených v NF. Referát k mierovej politike predniesol predseda MsNV Karol Cvanciger.
	Súčasťou tohto podujatia bola výstavba odevov a odevných doplnkov inšpirovaných ľudovou tradíciou, ktorú pripravila Jolana Štanglová (pochádzajúca z Lipian - rodená Miková) absolventka Ľudového konzervatória v Prahe. V rokoch 1984 - 85 získala absolutórium z viacerých textilných techník. Pracovníčka Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Prahe Terézia Dedková na tejto výstavke zároveň predvádzala niekoľko textilných techník. Výstavka sa tešila veľkej pozornosti občanov mesta, najmä žien, a pre mnohých to bola príležitosť stretnúť sa s rodáčkou Jolanou Štanglovou.

Obyvateľstvo                                                                                                                          
	V roku 1986 sa v meste narodilo 124 detí, uzavretých bolo 39 manželstiev a zomrelo 25 občanov, prisťahovalo sa 120 a odsťahovalo 112 osôb. Podľa údajov oddelenia evidencie obyvateľstva MsNV počet obyvateľov koncom roka dosiahol číslo 5 135.
Úmrtia
	Z občanov, ktorí v roku zomreli, spomenieme dvoch: 
Marcel Kordiak, poslanec - predseda komisie výstavby a dopravy MsNV, občianskym 				    povolaním pracovník Stavoinvesty, zomrel 7. októbra.
Ladislav Smrek, do tohoročných volieb dlhoročný poslanec - člen rady MsNV, zapálený člen a funkcionár Zväzu požiarnej ochrany - veliteľ požiarneho zboru, občianskym  povolaním strihač v závode OZKN, najlepší pracovník závodu, podniku a Slovakotexu, nositeľ čestného uznania Za rozvoj okresu Prešov, zomrel 6. novembra.
Počasie
	Rok 1986 bol príznačný extrémnym počasím: od mája až do septembra veľmi teplo - urýchlenie vegetácie o 2 týždne. Presnejšie: január pomerne teplý; vo februári ochladenie, ku koncu mesiaca nočné teploty od - 15 až do - 20 °C, denné - 4 °C - - 6 °C; marec teplý, ku koncu mesiaca denné teploty až + 16 °; v apríli rozdielne teploty: na začiatku až + 26 °C, v druhej dekáde ochladenie, ku koncu znova teplo; máj nezvykle teplý (+ 26 °C vo dne), málo zrážok; jún chladnejší a časté zrážky; júl a august veľmi teplé mesiace - denné teploty okolo + 30 °C; september - na začiatku pokles teplôt, potom oteplenie, ku koncu ochladenie - prízemný mráz, sucho; október teplý a suchý, zrážky ku koncu mesiaca; november rovnaký /ranné teploty okolo 0 °C, cez deň od 2 °C do 11 °C; december trochu chladnejší, citeľne ochladenie na začiatku III. dekády, ku jej koncu oteplenie, sneh, ktorý napadol v II. dekáde, sa na Silvestra začal topiť.
Voda v meste a chotári
	Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Lipany v čísle 5. uverejnil zaujímavé pozorovania Alexandra Miku pod názvom "Kto z lipianskej pil už vody...", čo je prvá časť málo známej riekanky pokračujúcej slovami "...toho srdce späť ta vodí".
	Autor uvádza, že mesto a jeho chotár, malo v minulosti zdravé a vyhovujúce pomery. V mnohých dvoroch, ba dokonca v strede námestia boli kopané studne, ktoré sa neskôr premenili na čerpadlá - "pumpy".
	V jednotlivých častiach chotára sa nachádzali studienky, pravidelne čistené, a to dobrovoľne. Spomína tieto: pod Balaškou, ktorú upravili talianski robotníci, pracujúci na výstavbe železnice Prešov - Orlov (dnes nie je udržiavaná, schovaná v kroví); iná je za Balaškou naproti "Bornamisovej lúke" - aj dnes je v nej čerstvá a čistá voda s pravidelným odtokom.
	V chotári sa nachádza aj jedna studienka s minerálnou sírnatou vodou. Dodnes ešte jestvuje a možno ju nájsť v hornej časti "Všivavca". Je upravená a čistená ochotnými ľuďmi, ale, žiaľ, bola už aj úmyselne znečistená.
	Zaiste s povzdychom autor spomína, že pred 40 - 50 rokmi čistá voda tiekla aj v Kameničanke a v Toryse. Svedectvom toho, že neobsahovala nijaké škodlivé chemické látky, bolo množstvo rýb, rakov a iných vodných živočíchov. Povzdychnime s autorom: "A dnes?!"
	Podľa informácií získaných od pracovníka Východoslovenských vodární a kanalizácií v Prešove Vladimíra Plavčana, občana nášho mesta, poslanca - člena rady MsNV, Lipany sú v súčasnosti zásobované vodou zo skupinového vodovodu Vyšný Slavkov - Prešov.
	Vodný zdroj vo Vyšnom Slavkove bol vybudovaný v rokoch 1942 - 1949 pre potreby zásobovania mesta Prešova so zámerom postupne zásobovať z tohto zdroja obce po trase prírodného radu. Výdatnosť vodného zdroja (krasového prameňa) - pôvodne 110 "sekundových litrov" sa postupne ustálila na 841 litrov. 
	Mesto Lipany je zásobované z verejného vodovodu od roku 1957. V súčasností sa voda pre mesto odoberá z prerušovacej šachty č. 3 Lipany v kilometri 19 416 na kóte 450 m.
	Pre akumuláciu vody bol vybudovaný dvojkomorový vodojem o obsahu 2 x 650 m3 v rámci rekonštrukcie vodovodnej siete v meste, zásobný vodovodný rad, rozvodné vodovodné rady na Gottwaldovom námestí - ľavej i pravej strane.
	Mesto je zásobované kvalitnou vodou zo zdroja vo Vyšnom Slavkove a Brezovici.
	K 31. decembru 1986 bolo na verejný vodovod v Lipanoch napojených 4 277 obyvateľov.  
	 
	




