Rok 1987
  Predseda MsNV o roku 1987                                                                      
	Ako základnú charakteristiku roka môžeme použiť slová z novoročného príhovoru predsedu MsNV Ing. Viliama Sopka, ktorý zverejnil Kultúrno-spoločenský mesačník Lipany. Vyberáme z neho: "V roku 1987, v ktorom oslávime 70. výročie VOSR a v ktorom sa uskutoční XI. všeodborový zjazd, čakajú nás ďalšie, ešte náročnejšie úlohy, ktoré sú obsiahnuté v Postupe MsNV pri realizácii volebného programu NF v Lipanoch. Z uvedeného dokumentu vyplývajú konkrétne úlohy pre ďalšiu investičnú výstavbu nášho mesta, ktoré si vyžadujú zlepšenie organizácie a kvality všetkej práce, t. j. práce volených orgánov a aparátu MsNV, no taktiež ostatných organizácií na území nášho mesta.
Volebný program nášho mesta na obdobie rokov 1986 - 1990 vyjadruje komplexný program rozvoja mesta a spája sociálne programy hospodárskych organizácií na jeho území".

Politický a verejný život                                                                                                    
Úmrtie kronikára
	10. januára toho roku vo veku 55 rokov zomrel kronikár mesta Andrej Hardoň, učiteľ základnej školy, ktorý kroniku viedol od roku 1970. Pochovaný je na novom mestskom cintoríne. 
Nový kronikár
	Uznesením rady MsNV číslo 57/1987 s účinnosťou od 1. januára 1987 za nového kronikára mesta bol ustanovený Rudolf Bucko, riaditeľ Základnej školy, ul. Komenského č. 14. V Lipanoch žije od roku 1966. Od roku 1971 do volieb v roku 1986 bol poslancov - členom rady a v rokoch 1979 až 1986 tajomníkom tunajšieho MsNV. Nový kronikár prepísal schválený záznam za rok 1984 a uskutočnil dodatočné záznamy za roky 1985 a 1986.
Nový znak mesta
	Mesto Lipany má od roku 1984 nový znak. Keďže v roku 1984 o tom záznam v kronike nie je, venujeme mu pozornosť teraz.
	Podobne, ako iné staré mestá, aj Lipany majú svoj znak, tzv. erb. Obsah erbu nie je vo väčšine prípadov nahodilý, ale vznikol postupom času a mal základ v nejakej zvláštnosti mesta alebo v činnosti jeho obyvateľov. 
	Názov nášho mesta Lipany a aj obsah jeho erbu je jasný - je odvodený od stromu lipa. Najstarší známy erb je z roku 1639, novší sa používal až do vzniku ČSR, teda do roku 1918. Na obidvoch je sedem líp situovaných vo dvoch radoch.
	V súčasnosti majú Lipany už nový znak mesta. Po odporúčaní Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SSR schválilo ho plenárne zasadanie MsNV. Heraldický upravený návrh znaku mesta podľa fotosnímky odtlačku pečate na písomnosti z roku 1875, uchovanej v Archíve mesta Košíc, vypracoval akademický maliar Mikuláš Lovacký z Bardejova, ktorý je, mimochodom, aj autorom čelnej plastiky v obradnej sieni domu smútku v Lipanoch. Mal "šťastnú ruku", pretože jeho návrh bol na prvý raz bez podstatných pripomienok Heraldickou komisiu MV SSR prijatý
	Fotosnímku odtlačku pečate na spomínanej písomnosti, ktorú heraldická komisia odporúčala ako základ znaku mesta, zhotovil občan nášho mesta Ladislav Maníček, výchovný pracovník Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Lipanoch, skúsený fotograf - amatér. Bol tiež autorom prevažnej väčšiny fotografií i náročných fotoreprodukcií starších snímok pre úspešnú výstavu "Lipany kedysi a dnes vo fotografii".
	Aj v kronike mesta máme príležitosť poďakovať sa obidvom autorom za podiel na tom, že Lipany ako druhé mesto v okrese po Prešove, majú nový, definitívny znak.
	Nový znak mesta tvorí: v striebornom štíte sedem  zelených líp.
	Plenárne zasadanie MsNV schválilo aj "Štatút znaku mesta, jeho používanie a ochrana", ktorý stanovuje zásady používania a ochrany znaku mesta. 
Doplňovacie voľby
	V priebehu roka sa dvakrát uskutočnili doplňovacie voľby do MsNV, a to vo volebných obvodoch č. 12 (po úmrtí poslanca Marcela Kordiáka) a č. 23 (po zvolení poslanca - predsedu MsNV Ing. Viliama Sopka do funkcie podpredsedu ONV v Prešove). Za nových poslancov MsNV boli zvolení: Cyril Bedlovič, invalidný dôchodca a Miroslav Seman, učiteľ - riaditeľ Základnej školy v Krivanoch. Plenárne zasadanie MsNV overilo platnosť volieb a nových poslancov zvolilo do týchto funkcií: Cyril Bedlovič - predseda komisie výstavby a dopravy, Miroslav Seman - predseda MsNV.
Nový predseda   MsNV
	Nový predseda MsNV Miroslav Seman sa narodil 15.3.1947. Pochádza z robotníckej rodiny. Po skončení Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove pôsobil ako učiteľ, zástupca riaditeľa Základnej školy v Lipanoch, ul. Komenského č. 12 a riaditeľ Základnej školy v Krivanoch. V meste sa angažoval verejne aj kultúrno-výchovnej práci.
Galéria najlepších
	Predstavitelia mesta sa v tomto roku dvakrát stretli so vzornými pracovníkmi z rôznych pracovísk a to takto:
- k 1. máju: 			Ľudmila Sokolová 			OZKN
				Stanislav Kanuščák			VĽAD
				Albert Vysocký			ZVL
				Alžbeta Cvancigerová		OBZOR - VDI
				Mária Jančáryová			DJ - MŠ OZKN
				Marta Kravcová			TS
				Helena Lukáčová			Jednota - SD
				Alexander Miko			ZO SZPB
- k 70. výročiu VOSR:	Ján Sekerák				Uhoľné sklady
				Alexander Lukáč			VĽAD
				Jolana Grejtáková			ZŠ Tehelná
				Mária Janigová			OZKN
				Anton Gira				IMOVA
				Alexander Vojtko			Poliklinické pracovisko
				Jozef Harčár				ŠM

Hospodárske pomery                                                                                                         
Výsledky závodov
	Závody a prevádzky v meste plnili úlohy 2. roka päťročnice, čím sa podieľali na plnení volebného programu NF a sociálno- ekonomickom rozvoji mesta.
	V závode ZVL boli plánované úlohy vo výrobe kúželíkov splnené na 94,73 % v sadách a v hmotnom vyjadrení na 95,50 %. Sklz vo výrobe kúželíkov predstavoval 6 325,8 tis. Kčs. Napriek tomu bol zaznamenaný mimoriadne dynamický nárast výroby kúželíkov indexom 121,73 % oproti roku 1986. Pre trhové fondy závod vyrábal záclonové hliníkové súpravy a to v hodnote 509 tis. Kčs vo veľkoobchodných cenách. Pracovalo tu 537 pracovníkov, priemerný zárobok bol prekročený o 101 Kčs a dosiahol výšku 2 696 Kčs. Riaditeľom závodu je Ing. Vladimír Karabinoš.
	Závod OZKN prekročil štátny vykonávací plán v hmotných jednotkách, keď vyrobil 675 883 kusov výrobkov oproti plánu 670 000 kusov. a rovných 100 % splnil ukazovateľ "podiel výrobkov vysokej technickej úrovne". V závode pracovalo 873 pracovníkov s priemerným zárobkom 2 279 Kčs. Rovnomernosť plnenia plánovaných úloh sťažovala do značnej miery  nepriaznivá situácia v zásobovaní vrchným materiálom aj drobnou prípravou (polyamidové materiály, silonové podšívky, niektoré druhy nití).
	Štátny majetok vo svojej skupine poľnohospodárskych podnikov kraja dosiahol priemernú hektárovú úrodu hustosiatých obilnín 3,14 tony oproti plánovanej 2,90, čím dosiahol plnenie plánu výroby na 108,3 %.
Združovanie prostriedkov na výstavbu
	Novým prvkom v podiele závodov mesta na jeho sociálno-ekonomickom rozvoji je združovanie finančných prostriedkov. V Lipanoch sa finančné prostriedky združujú do štyroch oblastí: výstavba materskej školy, čističky odpadových vôd v prímestskej rekreačnej oblasti Dubovica - Žliabky, plynofikácia troch ulíc mesta a plynofikácia jeho priemyselnej časti.
	Z dvanástich organizácií, ktorým boli mestským národným výborom zaslané zmluvy, hneď v prvom štádiu zmluvy potvrdili: Štátny majetok Lipany, Jednota SD Prešov, DOVOP Zvolen, Obzor VDI Košice a Východoslovenské riaditeľstvo spojov Košice, a to na výstavbu materskej školy. Naopak zmluvy odmietli ČSAD a ČSD. Na výstavbu čistiarne odpadových vôd 455 tis. poskytoval OÚNZ Prešov, na plynofikáciu ulíc DOVOP Zvolen 600 tis. Kčs. S najpozitívnejším ohlasom sa stretla plynofikácia priemyselnej časti mesta, v čom veľmi operatívne postupovali v ZVL, ktorí potvrdili zmluvu na 450 tis. Kčs. Plynofikácia je finančne náročná: 3 ulice si vyžiadajú okolo dvoch miliónov a priemyselná časť mesta tiež takmer dva milióny. Ku konca roka bolo združených spolu 2 045 500 Kčs.
Plnenie volebného programu
	Na plnení volebného programu NF sa po celý rok podieľali spoločenské a záujmové organizácie, výrobné i nevýrobné organizácie, občianske výbory, poslanci a občania mesta.
	Celkové výsledky sú priaznivé, stručne ich možno charakterizovať týmito údajmi:
- splnili sa úlohy plánu v investičnej časti akcie "Z" vo výške 3,318 tis. Kčs,
- splnené boli úlohy v individuálnej bytovej výstavbe: 25 začatých a 25 ukončených rodinných domov,
- vyčerpali sa plánované účelové subvencie na technickú vybavenosť v objeme 1,800 tis. Kčs,
- ukončili sa práce na strednotlakovom rozvode plynu na Gottwaldovom námestí,
- odovzdaných bolo 78 bytov v družstevnej bytovej výstavbe na ulici Pod Kopaninou.
Otvorenie  "Holcije"
	Po predchádzajúcich ťažkostiach ostatných rokov v tomto roku bolo do užívania odovzdané reštauračno-ubytovacie zariadenie v rekreačnej oblasti Dubovica - Žliabky. Podľa miestneho názvu príslušnej lokality dostalo názov "Holcija". Pôvod tohto názvu možno odvodiť od nemeckého slova "Holz", čo má dva významy: 1. drevo, 2. hora, les, prípadne od odvodeniny uvedeného základného slova, a to "Holzweg" - lesná cesta.
	Pri otvorení, ktorého sa zúčastnila delegácia okresných orgánov, predseda MsNV Ing. Viliam Sopko zdôraznil, že odovzdaním objektu sa splnila jedna z úloh volebného programu. Poďakoval sa občanom za odpracované brigádnické hodiny v akcii "Z", pracovníkom prevádzkarne MsNV, pracujúcim Pozemných stavieb, závodu 07 v Prešove, Vs. autodružstvu, Okresnému podniku komunálnych služieb, Kovospracujúceho podniku ONV tiež v Prešove, pracujúcim ČSAD a ďalším.
	Zariadenie má kapacitu 88 postelí v jednolôžkových izbách, reštauráciu, kaviareň pre 150 návštevníkov, lyžiareň a ďalšie priestory pre organizované skupiny aj pre individuálnych záujemcov. Hodnota objektu je viac ako 10 miliónov. Prevádzkovateľom zariadenia je drobná prevádzkareň MsNV.
Autobusová doprava
	Z prevádzok služieb, pôsobiacich v našom meste, spomenieme v tomto roku autobusovú dopravu. V Lipanoch je totiž prevádzka Dopravného závodu 1007 ČSAD Prešov. 
	Prevádzkareň eviduje 18 autobusových liniek. Do mesta zváža pracujúcich i zo susedných okresov Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. Na autobusovú sieť mesta Lipany je napojených 20 obcí so 115 zástavkami. Autobusy denne prepravia 4 500 cestujúcich, v špičkových dňoch v pondelok a piatok až 12 500. Najväčšia zaťaženosť je na linkách z obcí Brezovica, Vysoká, Krásna Lúka, Kamenica, Torysa, ale aj z mesta Sabinov. Ťažisko hromadnej dopravy tvorí preprava pracujúcich a žiakov do Lipian, ale aj k vlakovým a diaľkovým autobusovým spojom smerujúcim do Prešova, Košíc a Starej Ľubovne. Prevádzkareň má však dlhoročne nepriaznivé pracovné podmienky i podmienky pre sociálnu starostlivosť o pracujúcich.

Obyvateľstvo                                                                                                                          
	V roku 1987 matrika mestského národného výboru zaevidovala 106 narodených detí, 35 uzavretých manželstiev a 35 úmrtí. Z občanov mesta, s ktorými sme sa  navždy rozlúčili, okrem už spomenutého kronikára mesta Andreja Hardoňa, spomenieme ešte MUDr. Juraja Bárdoša, dlhoročného obvodného lekára v Lipanoch, vedúceho zdravotníckeho pracovníka v bývalom sabinovskom okrese, poslanca národných výborov rôznych stupňov, telovýchovného funkcionára. Zomrel vo veku 76 rokov 31. októbra 1987.
	V priebehu roka sa z mesta odsťahovalo 113 a prisťahovalo sa doň 80 osôb. Ku koncu roka počet obyvateľov dosiahol 5 197.
Starí občania
	Skupinou obyvateľstva mesta, ktorá si zasluhuje našu pozornosť, sú starí občania - dôchodcovia. Sú v popredí záujmu mestského národného výboru, najmä sociálne odkázaní občania. V tomto roku im bolo poskytnutých 111 jednorazových sociálnych výpomocí v celkovej výške 106 920 Kčs, a to formou vecnou i finančnou. Pomerne málo starých občanov - iba 9 - využíva formu spoločného stravovania, na ktorú MsNV prispel čiastkou 8 120 Kčs. Nezanedbateľná je i starostlivosť o regenerácia zdravia (výberová rekreácia nepracujúcich dôchodcov v počte 16) a kultúrne vyžitie (podujatia klubu dôchodcov v spolupráci s MsNV, školami a spoločenskými organizáciami). Starostlivosti o starých občanov sa príkladne venuje sociálno-zdravotná komisia MsNV, ktorej predsedom je poslanec MUDr. Vincent Miženko. 

Kultúra a školstvo                                                                                                               
	Kultúrno-výchovná práca bola v meste zameraná na štátopolitické oslavy, mimoškolské vzdelávanie, kurzovú činnosť a rozvoj záujmových činnosti. Súčasťou tejto práce bola aj práca s knihou a filmom.
Oslavy
	Zo štátopolitických osláv vyberáme tieto:
- 42. výročie oslobodenia mesta,
- májové oslavy,
- letné mierové slávnosti,
- 70. výročie VOSR.
Májové oslavy
	Do rámca májových osláv boli zaradené tieto podujatia:
1. privítanie hviezdicovej štafety za účasti školskej mládeže a občanov (2 200 účastníkov),
2. stretnutie vzorných pracovníkov s predstaviteľmi mesta,
3. večerný beh víťazstva v piatich kategóriách,
4. výstava ručných prác členiek Slovenského zväzu žien (viac ako 100 exemplárov),
5. prvomájová manifestácia, ktorú okresné Prešovské noviny označili titulom "Hrdosť za výsledky", - hrdosť prejavilo celkom 11 400 občanov,
6. zhromaždenie občanov a mládeže na počesť 42. výročia oslobodenia, ktoré vyvrcholilo lampiónovým sprievodom mládeže.
Mierové slávnosti
	Letné mierové slávnosti a družstevný deň mali bohatý program po celý deň v nedeľu 5. júla. Športové dopoludnie po slávnostnej časti (prejav, mierová zdravica) vystriedali hudobno-zábavné programy: dychovka  Hrabovanka a folklórny súbor Rozsutec s cimbalovou muzikou, Terchovskou muzikou, sólistami a ľudovým rozprávačom v pásme "Domovina moja".
Beseda so spisovateľom
	Z besied, ktoré usporiadala mestská knižnica, najmä mládež prijala a porozumením a záujmom besedu so spisovateľom, autorom vedecko-fantastických príbehov Jozefom Žamanom, učiteľom z Prešova. Deto a mládež poznajú tieto jeho knihy: Tajomstvo dračej steny, Prekliata planéta a Kolumbovia zo základne Ganymedes. Autor odpovedal na množstvo otázok o jeho tvorbe i učiteľskom pôsobení.
Výstava zeleniny
	O podiele záujmových organizácií na rozvoji miestnej kultúry svedčí úspešná výstava zeleniny s ústredným mottom "Čo nám vyrástlo v našich záhradkách". Organizátormi výstavy boli: základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov a mestské kultúrne stredisko. V priebehu troch dní ju navštívilo okolo 900 záujemcov. Potešiteľné je, že medzi účastníkmi boli aj žiaci základných a stredných škôl.
	Najväčšiu kolekciu vystavovala Irena Falatová: kompóty, šťavy a sušená zelenina. Zaujímavými exponátmi boli aj liečivé rastliny a rôzne čajové zmesi. Okrem už menovanej I. Falatovej na úspechu mali podiel aj ďalší členovia - záhradkári: Demek, Hudý, Janičová, Knapík, Lazorík, Miko, Plančan, Turlík, Vitovič a ďalší. Aranžovaním a črepníkovými kvetmi prispeli po prvýkrát aj Technické služby mesta Lipany.
Poľnohospodárske učilište
	Z oblasti školstva si v tomto roku záznam v kronike zaslúži Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Lipanoch, a to za prvenstvo v súťaži stredných odborných učilíšť poľnohospodárskych na Slovensku za školský rok 1985/86 o titul "Najlepšie učilište Inštitútu výchovy a vzdelávania Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR".
	Slávnostné odovzdanie putovnej štandardy a diplomom sa uskutočnilo v objekte učilišťa dňa 13. februára 1987 za účastí početných hostí. Ocenenie z rúk riaditeľa inštitútu prof. Ing. T. Pálku, CSc. prevzal riaditeľ učilišťa PhDr. J. Ďurech.
	Pri tejto príležitosti načrtneme stručnú históriu učilišťa:
	Vzniklo z pôvodnej elokovanej triedy Poľnohospodárskej učňovskej školy vo Fričovciach dňa 1.9.1955 v časti Lipian zvanej Petrovenec.
	V školskom roku 1956/57 vznikla už samostatná Pôdohospodárska majstrovská škola, premenovaná na Pôdohospodárske odborné učilište od školského roku 1959/60. Od 1.9.1978 je Stredným odborným učilišťom poľnohospodárskym a Strednou školou pre pracujúcich v Lipanoch s týmito odbormi štúdia:
4- ročný študijný odbor operátor poľnohospodárskej techniky,
3 - ročný učebný odbor traktorista - mechanizátor - terajší strojník,
3 - ročný učebný odbor chovateľ hospodárskych zvierat,
2 - ročná stredná škola pre pracujúcich,
2 - ročný základný odbor poľnohospodárska výroba.
	Počet pracovníkov z pôvodných štyroch sa rozrástol na terajších 62, z toho 42 pedagogických. K terajšiemu areálu pribudne nová telocvičňa a výukový bazén s investičným nákladom takmer 6 miliónov. Tieto dve stavby zaiste prispejú k ďalšiemu rozvoju povinnej i záujmovej telesnej výchovy a k znižovaniu plaveckej negramotnosti v Lipanoch, najmä u školskej mládeže.
	V súčasnosti v učilišti študuje 240 žiakov, okrem žiakov strednej školy pre pracujúcich. Od vzniku učilišťa do úspešne ukončilo viac ako 1 700 absolventov, z ktorých mnohí ukončili aj Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre.

Počasie                                                                                                                                     
	Počasie v roku 1987 charakterizujú tieto údaje v ročných obdobiach:
zima: nočné teploty - 15 °C až - 25 °C, denné od - 13 °C do 13 °C. zrážky medzi 11,4 mm vo februári a 57,5 v marci; nový sneh napadol ešte aj v marci (18 cm); vo februári bola poľadovica a v marci silné vetry;
jar: v máji nočné teploty okolo 0 °C, v júni až 5 °C, denné až 30 °C (30. júna),  najvýdatnejšie zrážky v máji (90,4 mm), prvá búrka 22. mája; v apríli silné vetry;
leto: nočné teploty 8 °C až 4 °C, denné 27 °C až 33 °C (19. júla); zrážky medzi 64,7 mm v  júli a 77 mm v auguste; silné búrky 17. a 29. júla s jednorazovými zrážkami 29 a 29,4 mm; 20. septembra dvakrát víchrica v jednom dni;
jeseň: prvý sneh 19. septembra (8 cm), celkové zrážky 19,2 mm v októbri až 47,6 mm v  decembri; v decembri napadlo 18 cm nového snehu; koncom októbra  prvé mrazy až do - 6 °C; v decembri najnižšie nočné teploty - 12 °C, denné teploty ešte 19 °C v októbri až  8 °C v decembri.
 
  
  
	
		  

