Rok 1978
	Rok 1978 bol významným rokom a bol veľmi bohatý na štátnopolitické výročia a udalosti.
Najvýznamnejšou udalosťou roku 1978 je v našom štáte 30. výročie Víťazného februára, v ktorom duchu sa niesli všetky akcie poriadané v našom meste. Činnosť všetkých kultúrnych inštitúcii a zariadení sa orientovala k tomuto významnému výročiu a udalosti, ktorá bola veľmi dôležitá pre ďalší vývoj našej vlasti.
V tomto  roku hlavné úlohy boli vytýčené tieto:
popularizovať závery a úlohy stanovené XV. zjazdom KSČ.
Informovať občanov nášho mesta o plnení volebného programu, popularizovať jeho výsledky a aktivizovať občanov pre splnenie úloh kladených v tomto roku.
K významným výročiam a udalostiam sa organizovali slávnostné akadémie, slávnostné zhromaždenia pracujúcich a zasadnutia mestských straníckych a štátnych orgánov.
Oslobodenie mesta
20. januára 1978 ako každoročne sa pripomenulo slávnostnou akadémiou výročie oslobodenia mesta Lipan sovietskou armádou.
FV
Február sa niesol v znamení slávnych dní 30. výročia víťazstva pracujúcich Československa.
Vďaka tomuto víťazstvu aj u nás postupuje víťazné napredovanie budovania socializmu pre blaho všetkých obyvateľov nášho mesta.
4. februára oslávil päťdesiatročné narodeniny tajomník Mestského národného výboru súdruh Ondrej Darák.
OZKN
Odeváci v tomto roku plánované úlohy nielen splnili, ale vo všetkých kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľoch aj prekročili.
Tovar vyrobili za 89,166.000 Kčs, keď sa zo štátnym plánom vyrovnali na 100,26 %. Pred termínom zahlásili hotovo i v exporte do ZSSR.
V závode vyrábajú zimné i letné polyamidové plášte a bundy, otepľovačky, plášte z vlotexu, koženky a z bavlny. Sú určené pre deti predškolského, mladšieho a staršieho školského veku, aj pre tých väčších vo veku dorastovom.
Na podnikovej konferencii ROH sa mohli zástupcovia OZKN Lipany popýšiť už i záväzkom, ktorí zamestnanci prijali na počesť 30,. výročia Víťazného februára. Ľuďom zo závodu ide v ňom hlavne o šetrenie a o znižovanie nákladov rôznymi spôsobmi.
Komplexnou socialistickou racionalizáciu usporia  na mzdových nákladoch 300 tisíc korún.
Aj zväzáci pomôžu svojmu závodu. Sú zapojení do akcie Zväzácky milión. Budú pracovať pri zveľaďovaní pracovného a životného prostredia, a v poľnohospodárstve odpracovali 5 000 brigádnických hodín. Je to ich príspevok do vienka 30. výročia Februára.
Volebný program
V roku 1978 sa v meste preinvestovalo 26 miliónov korún.
V oblasti priemyslu sa prevádzala dostavba závodu Obzor pre invalidných pracujúcich.
V prvej etape boli postavené výrobné priestory pre invalidných občanov ako náhrada za priestory, ktoré sú v centre mesta  a budú asanované vzhľadom na prestavbu centra mesta. 
Najlepšie výsledky sa dosiahli v bytovej výstavbe. Bolo celkom odovzdaných 112 bytov, z toho 72 v centre mesta, 8 bj. pre ŠM pre stabilizáciu kádrov, 4 bj. pre Štátne lesy.
Individuálna bytová výstavba tiež úspešne pokračovala, bolo odovzdaných do užívania 28 rodinných domov.
Na technickej vybavenosti pre bytovú individuálnu výstavbu sa prestavalo 3 mil. 256 tisíc korún.
Bola ukončená cesta na Dubovickej rovni, povrchová úprava na Odbojárskej ulici a Jánošíkovej.
Bola prevedená výstavba kanalizácie v časti Hija - pravá strana.
Súčasne tohto roka sa započala rekonštrukcia vodovodnej siete v centre mesta. Táto sa prevádza v dôsledku toho, aby sa zabezpečil dostatok pitnej vody pre byty v centre mesta, ale najmä pre rodinné domky v časti Hija.
V rekonštrukcii sa počíta s výstavbou dvoch 650 kubíkových vodojemoch.
V tomto roku bola ukončená aj odovzdaná do užívania Materská škola a Detské jasle k 1. septembru s kapacitou 60 pre materskú školu a 20 pre Detské jasle.
V "Z" akcii pokračovala výstavba  nástupišťa ČSAD, kde bolo v tomto roku prestavané 462 tisíc korún.
V rekreačnej oblasti Dubovica - Žliabky sa tohto roku prestávala čiastka 2 mil. 301 tisíc korún.
Bola urobená a ukončená hrubá stavba 96 lôžkovej ubytovne.
Pracovalo sa na prístupovej ceste, na kanalizácii, zachytávania prameňa a vodovodnom rade.
Pre lyžiarsky vlek H - 180 typu Tatra-Poma boli postavené základné pätky pre montáž stožiarov vleku.
Súčasne v tomto roku bola dodaná technologická časť vleku v hodnote milión 18 tisíc korún. Montáž vleku sa má previesť v II. štvrťroku 1979.
V IV. štvrťroku bol položený základný kameň na výstavbu novej administratívnej budovy pre MsNV.
Text listiny znie:
Zakladajúca listina administratívnej budovy MsNV v Lipanoch.
V treťom roku šiestej päťročnice za vedenia okresných a mestských straníckych orgánov a za účinnej pomoci porozumenia rady Okresného národného výboru v Prešove začala sa stavať v našom meste nová administratívna budova Mestského národného výboru.
Stáva sa tak v období, kedy sa realizuje prestavba centra mesta, ktorá prestavba dáva nášmu mestu socialistický charakter.
Výstavba administratívnej budovy MsNV sa realizuje na základe schváleného plánu investícií na rok 1978, ktorý plán schválila rada ONV v Prešove v decembri 1978.
Stavbu vyprojektoval:
Stavoprojekt, národný podnik v Prešove. Dodávateľom stavby sú pozemné stavby, národný podnik Prešov, závod 01.
Investorom stavby je Mestský národný výbor v Lipanoch.
Celkový náklad stavby: 1,999 000 Kčs.
Stavba sa začala realizovať v IV. štvrťroku 1978 a termín ukončenia je stanovený na IV. kvartál 1980. 
V tomto období politický, hospodársky a kultúrny rozvoj mesta zabezpečovala rada MsNV ako výkonný orgán pléna Mestského národného výboru v tomto zložení:
František Guza, predseda MsNV; Jozef Leško, podpredseda MsNV; Andrej Darák, tajomník MsNV; Rudolf Bucko, Irena Kuchárová, Ladislav Smrek, Jozef Sýkora, Mária Štroncerová a MUDr. Eduard Vokál ako členovia rady MsNV.
						Lipany december 1978.
Na slávnostnom výkope pre administratívnu budovu sa zúčastnili zástupcovia stavebných organizácii, Pozemných stavieb Prešov, zástupcovia ONV, tajomník Šoltýs a zástupcovia mesta, straníckych, štátnych orgánov, ako aj občania mesta.
Administratívna budova sa stáva na ľavej strane Gottwaldového námestia. Je projektovaná tak, že v prízemnej časti je umiestnená veľká zasadačka, 2 kancelárie, miestnosť pre archív, sociálne zariadenie a vestibul.
Na I. poschodí sa počíta s umiestnením 5 kancelárskych miestnosti a z malou zasadacou miestnosťou pre Radu MsNV a sociálnym zariadením.
Na II. poschodí bude 7 kancelárskych miestnosti, sociálne zariadenie a vestibul.
Dodávateľom stavebno-montážnych prác sú Pozemné stavby, národný podnik Prešov.
ŠM
Pre nepriaznivé klimatické podmienky aj úroda na Štátnom majetku bola slabá. Hektárové výnosy boli tieto:
Pšenica ozimná 24,2 q, raž ozimná 16,2 q, jačmeň jarný 16,8 q.
Obiloviny - priemer 19,6 q.
Repka ozimná 20 q, zemiaky 87 q, ľan stonky 12,3 q, kukurica na siláž 222,8 q. Výsadba zemiakov sa skončila  až 12. júna 1978, čo v minulosti to nebolo.
So žatvou sa započalo 24. augusta 1978, vtedy keď žatva by sa mala chýliť ku koncu.
Z plochy 68 ha jačmeň sa musel zasilažovať pre jeho nedozretie, a z plochy 140 ha bol docielený hektárový výnos 5 - 8 q z ha.
Na tunajšom ŠM sa vybudoval sklad obilia v hodnote 691 tisíc korún, dielne mechanizačného strediska za 389 tisíc, ubytovňa sezónnych pracovníkov pre 15-tich. Previedla sa stavebná úprava  pre montáž efermentačnej linky a iné.
V mesiaci jún bol upravený nakladací a vykladací priestor na železničnej stanici, s celkovým nákladom 52 tisíc korún. 
V neplánovanej časti akcie "Z" sa prevádzali práce pri výstavbe zelených pásov, kvetinových záhonov, chodníkov v centre mesta, ako aj na sídliskách.
MDŽ
V mesiaci marec bola veľká akcia v rámci MDŽ.
Bola poriadaná akadémia, vyhodnotenie najlepších pracovníčok v miestnych závodoch, ocenenie prác jednotlivých žien, ktoré prijal predseda Mestského národného výboru a im blahoželal k tomuto sviatku.
Deň učiteľov
28. marca - bol u nás zraz učiteľov miestnych škôl a škôl obvodu Lipian.
Vyhodnotila sa práca učiteľov za uplynulé obdobie.
Jarné práce
21. marca začali sa jarné práce.
Táto činnosť sa niesla v znamení úspešného rozvoja nášho poľnohospodárstva. Štátne majetky a Strojno-traktorová stanica vzorne spolupracovali a pomáhali si navzájom pre urýchlený a kvalitné priebeh jarných prác, sejby a sadby.
Jarné upratovanie
22. apríla 1978 uskutočnila sa celomestská smena na jarnom upratovaní.
Na túto smenu nastúpilo celkom 3 800 brigádnikov z radov zamestnancov, podnikov miestnych závodov a organizácii, škôl a občanov mesta.
Pri jarnom upratovaní bola vytvorená hodnota diela v čiastke 669 tisíc Kčs.
Rozvoj Lipian
Na okresnej konferencii KSS v Prešove vyhodnotili doterajší vývoj práce, ktorá znamenala aj pre Lipany ďalší hodnotný rozvoj a rast mesta.
Pri budovaní mesta sa prihliada k rozpracovanej štúdii územného plánu a rozvoja bytovej výstavby.
Súdruh predseda MsNV František Guza zhodnotil vykonanú prácu doteraz a načrtol budúci plán výstavby v rokoch 1979 - 80.
108. výročie V. I. Lenina
22. apríla 1978 bola slávnosť usporiadaná MsNV na počesť 108. výročia narodenia V.I.Lenina za účasti všetkých pracujúcich mesta.
1. máj
1. máj bol, ako každoročne slávnostný. Oslávili sme aj my v prvomájovom sprievode v Sabinove. 
9. máj
9. máj sa niesol v znamení 30. výročia Víťazného februára a veľkou manifestáciou na námestí.
Školy v predvečer poriadali lampiónový sprievod mestom.
Uznanie MsNV
Začiatkom júna 1978 ocenila rada Vsl. KNV čestným uznaním MsNV v Lipanoch, ktoré uznanie Vsl. KNV odovzdal MsNV osobne tajomník KNV PhDr. Juraj Krempa. Toto uznanie bolo udelené MsNV za vzorné plnenie volebného programu.
LMS
Letné mierové slávnosti a družstevný deň sa uskutočnili 25. júna 1978 na ihrisku TJ ZVL - OZKN v Lipanoch.
Bolo športové dopoludnie, beh vďaky, volejbal, ľahká atletika, malý futbal a propagačné vystúpenie kynologického klubu.
Po popoludní bol manifestačný sprievod mestom, prejav a vyhodnotenie práce, odovzdanie uznaní zaslúžilým pracovníkom Jednoty, vystúpenie súborov, športovobranné popoludnie, zoskok parašutistov a ľudová veselica.
Sobášna sieň
V auguste 1978 bola odovzdaná do užívania nová sobášna sieň pri MsNV. Táto sobášna sieň je reprezentatívna a spĺňa všetky kladené nároky na naše mesto.
Je po stránke estetickej a kultúrnej najkrajšou sieňou v našom meste.
Matrika sa presťahovala vedľa, do ďalších miestnosti.
SNP
34. výročie SNP bolo aj toho roku u nás oslávené slávnostnou akadémiou.
Obyvatelia mesta sa zúčastnili na týchto oslavách v hojnom pošte.
ČSD
V socialistickej súťaži 15 traťových okrskov ČSD v rámci Traťovej dištancie ČSD v Prešove sa za prvý polrok umiestnil na prvej priečke traťový okrsok ČSD z Lipian, ktorí tvorí 24-členná bronzová BSP pod vedením Štefana Halčišáka, majstra traťovej údržby.
Kolektív sa stará o ťažký 12-kilometrový úsek železničnej trate od Lipian po Pusté Pole. 
Počínali si pritom tak úspešne, že prekročili plán úprav trate, podali tri zlepšovacie návrhy a prínosom vyše 40 tisíc korún, odpracovali 170 brigádnických hodín a pomáhali poľnohospodárom v žatevných prácach.
Školský rok
Školský rok 1977/78 sa niesol v znamení 30. výročia Víťazného februára a v znamení úspešného budovania našej socialistickej vlasti.
Umelé osvetlenie
8. septembra 1978 miestna TJ Odeva oslávila slávnostné odovzdanie umelého osvetlenia hracej plochy futbalového ihriska. 
Aj športová činnosť v meste sa niesla v znamení realizácií záverov XV. zjazdu KSČ a 30. výročia víťazstva nad buržoáziou.
Športová činnosť v meste bola zameraná na základe hesla "Rozvojom telesnej výchovy a prácou pre vlasť za socialistickú výchovu človeka".
V našom meste telovýchovná jednota združuje tieto telovýchovné oddiely:
Basketbalový, volejbalový, stolno-tenisový oddiel, oddiel modernej gymnastiky, turistiky a oddiel hádzanej.
Najlepšie si počínal oddiel volejbalový "Mladosť" a basketbalový, ktorý získal titul vzorný oddiel.
Turistický oddiel vyvíjal úspešnú činnosť na podujatiach ako bol XII. slovenský zraz lyžiarskej turistiky na Orave, prechod cez Pieniny, aj Pochod vďaky k pomníku na Dargove, výstup na Kriváň a XXV. turistický zraz SNP v Tatranskej Lomnici.
VOSR
V októbri bolo slávnostné zasadnutie 61. výročia VOSR a súčasne aj zahájenie M - ZČSSP.
Toto zasadnutie bolo spestrené slávnostnou akadémiou s programom, ktoré dodali miestne školy.
60 - ČSR
6. novembra 1978 uskutočnilo sa stretnutie vzorných pracovníkov zo závodov a organizácií mesta s predstaviteľmi straníckych a štátnych orgánov z príležitosti 60. výročia vzniku ČSR.
Požiare
Začiatkom decembra 1978 bol požiar skladu u Reviľáka.
Tento požiar bol likvidovaný za pomoci občanov mesta a požiarnych zborov Lipian a okolitých obcí.
Nové byty
V tomto istom mesiaci sa obyvatelia mesta Lipan sťahovali do nových bytov a to 36 rodín z ľavej strany Gottwaldoveho námestia až po Štefana Valkára včetne.
Počasie
V januári silné mrazy, veľa snehu, február bol pekný so zimným počasím a veľkými mrazmi. Marec - chladný, II. polovica oteplenie.
V apríli sneh, dážď, sychravo.
V I. polovici mája bolo chladno, v II. polovici dažde.
Začiatok júna - studené počasie až do konca, Júl spočiatku bol chladný, ale v II. polovici oteplenie. Na začiatku augusta boli búrky, horúco, potom chladno.
September chladný a dažde.
Už v októbri zima, sneh, potom oteplenie.
Zo začiatku novembra boli hmly, sychravo, na horách sneh.
Začiatkom decembra sneh, fujavice, mrazy, neskôr oteplenie.
Štatistika
Narodilo sa		39 detí
Zomrelo		19 ľudí
Sobášov bolo	            110 
Prisťahovalo sa         189 obyvateľov
Odsťahovalo sa 	68 ľudí.

Počet obyvateľov k 31. decembru 1978 je 3 752 obyvateľov.	







