Rok 1979

	Tento rok bol významným rokom šiestej päťročnice a bohatý na štátopolitické výročia a udalostí. Bol Medzinárodným rokom detí, rokom 60. výročia SRR a 35. výročia SNP, ktorého duchu sa niesli všetky podujatia poriadané v našom meste.
Činnosť všetkých kultúrnych inštitúcií a zariadení v meste sa orientovala k týmto významným výročiam a udalostiam. Všetky uskutočnené akcie a podujatia boli súčasťou úloh Jednotného plánu kultúrno-výchovnej činnosti na rok 1979. K jednotlivým štátopolitickým výročiam sa uskutočnili slávnostné zhromaždenia pracujúcich, zasadnutia politických a štátnych orgánov mesta, večery poézie a prózy a filmové večery.
Oslobodenie mesta
21. januára 1979 boli oslavy oslobodenia mesta slávnou Sovietskou armádou. Pri tejto príležitosti bola usporiadaná akadémia na počesť 34. výročia oslobodenia v kinosále.
V mesiaci január - február boli aj u nás pod vplyvom energetickej situácie tri týždne školských prázdnin.
FV
Februárové udalosti boli aj toho roku v našom meste v znamení hesla: 
"Všetko pre úspešný rozvoj socialistickej spoločnosti, za krajší a lepší život v budovaní komunistickej vlasti  ČSSR".
MDŽ
Medzinárodný deň žien bol v znamení aktivity pracujúcich žien, ktoré sa tiež zapojili do budovania vyspelej socialistickej spoločnosti.
Deň učiteľov
Deň učiteľov v našom meste vyznel dôstojne.
Je veľký nedostatok priestorov na obidvoch školách, ZDŠ - 610 a ZDŠ - 611. Je dvojsmenné vyučovanie.
Budova pre zber
V apríli boli prevedené adaptačné práce na bývalom bitúnku.
V tejto budove má mesto umiestnenú zberňu papiera, handier, železa a iných surovín.
ŠM
Jarné práce na tunajšom Štátnom majetku sa začali 3. apríla 1979.
Pre nepriaznivé počasie počas leta a jesene boli vo väčšom merítku zapojené miestne školy a brigády občanov, ktorí pomáhali pri jarných, letných a jesenných prácach ŠM.
Úroda tohto roku bola slabšia:
Pšenica 23 q z hektára, jačmeň 19,6 q, raž 24,6q, ovos 17,8 q.
Obiloviny spolu 21,2 q, repka olejnatá 18,9 q z hektára.
Zemiaky spolu z celého územia ŠM 140,3 q z hektára.
Štátny majetok urobil investičnú výstavbu a to: Sklad obilia v Pečovskej Novej Vsi za 660 tisíc Kčs, rekonštrukciu teľatníka v Lipanoch za 990 tisíc korún.
Upravila sa poľná cesta v Kamenici k odchodu mladého dobytka za 302 tisíc, silážny žľab v Červenici za 43 tis. Kčs. 
Budujú sa 2 x 6 bytovky v Krivanoch a v Toryse 4 - bytovka.
OBZOR
V dôsledku výstavby centra mesta Invalidné družstvo Obzor si stavalo nové pracovné priestory v katastri mesta "dubovická roveň", do ktorých sa presťahovali v období od 5. - 15. apríla 1979. Nové priestory sú priestranné, vyhovujúce jak po stránke výrobnej tak po stránke sociálnej.
1. máj
Oslavy 1. mája 1979 po prvý raz v histórii Lipian boli tu, a aj pre celý spádový obvod. 
Obyvatelia Lipian sa v utorok ráno prebudili do nevľúdneho, sychravého počasia.
Slávnostne vyzdobené centrum severnej časti okresu žilo v ten deň v znamení radostnej udalosti.
Lipany sa stali po prvý raz dejiskom osláv najväčšieho sviatku pracujúcich celého sveta, Prvého mája.
Od pol ôsmej sa začalo ihrisko TJ ZVL - OZKN zapĺňať občanmi mesta a okolitých obcí. Za potlesku prítomných vystúpili krátko pred deviatou na tribúnu čestní hostia zhromaždenia.
Po Československej a sovietskej štátnej hymne pristúpil k mikrofónu predseda MsNV František Guza, aby srdečne privítal delegáciu okresných straníckych a štátnych orgánov.
Viedol ju tajomník OV KSS v Prešove Július Župa, ktorý predniesol slávnostný prejav.
Tóny internacionály zakončili prvú časť slávnostného zhromaždenia Lipančanov a obyvateľov okolia.
Potom sa za zvukov požiarnickej dychovky pohol mohutný prúd manifestujúcich.
Na jeho čele kráčali najlepší pionieri z PO Dukla pri ZDŠ na Tehelnej 610 v Lipanoch, ktorí niesli veľký emblém Medzinárodného roku dieťaťa.
Nasledovali príslušníci Ľudových milícií a ostatní pracovníci najmohutnejšieho závodu v meste, Odevných závodov kpt. Nálepku.
Defilovali tu tiež pracujúci závodu Východoslovenského autodružstva v Lipanoch, ktorí sa špecializujú na výrobu bezpečnostných kabín na traktory.
Názorne to dokumentoval ich alegorický voz.
S úsmevom na perách vykračovali pracujúci ZVL, výrobného družstva Obzor, študenti - poľnohospodári zo stredného odborného učilišťa, občania Červenice, Milpoša, Hanigoviec, Krivian, Torysy, Kamenice Brezovice, Tichého Potoka, Nižného Slavkova a ďalších obcí zo spádovej oblasti mesta Lipany.
Bola to prehliadka úspechov a nových predsavzatí.
Májových osláv v našom meste  sa zúčastnilo vyše 12 tisíc obyvateľov a blízkeho okolia.
Volebný program
V tomto roku sa preinvestovalo v našom meste 27 mil. 800 tisíc korún.
Z toho najviac 17 mil. 400 tisíc bolo prestávané na bytovú výstavbu dodávateľským spôsobom
Celkom za tento rok 1979 bolo odovzdaných 114 nových bytov, z toho 92 v komplexnej bytovej výstavbe a 22 v individuálnej bytovej výstavbe.
V občianskej vybavenosti sa realizuje výstavba nákupného strediska v rozpočtovom náklade 3 mil. korún, ktoré má byť ukončené v 1980 roku.
Ďalej v občianskej vybavenosti sa zabezpečuje výstavba lekárne, ukončená má byť v roku 1980.
V bytovej výstavbe pri prestávaní centra mesta započala sa výstavba 64 bytov, a tým by sa mala ukončiť prestavba centra mesta, ktorá bola zahájená v roku 1974.
Na inžinierskych sieťach bolo v roku 1979 prestavaných 3 milióny 200 tisíc Kčs.
Prevádzala sa rekonštrukcia vodovodnej siete v centre mesta a začali sa stavať dva 650 kubíkové objemy.
Výstavba týchto vodojemov a rekonštrukcia vodovodnej siete  vyrieši sa na dlhšie obdobie dostatočné zásobovanie pitnou vodou, najmä pre občanov, ktorí bývajú v časti Hija, ktorá je vyššie položená a má zlé zásobovanie vodou.
Pre individuálnu bytovú výstavbu sa ďalej previedla výstavba elektrickej prípojky v časti Hija a začala sa stavať prístupová komunikácia.
Z občianskej vybavenosti pre individuálnu bytovú výstavbu začali sa práce v tomto roku s obchodným zariadením s nákladom 2 mil. korún. Tento objekt bude ukončený v I. polovici 1980 a počíta sa v ňom so zriadením predajne Mototechna, vzorkovou predajňou nábytku a dámskeho krajčírstva.
V účelovej investičnej výstavbe pokračovalo sa na výstavbe novej administratívnej budovy MsNV a budovy ZNB. Obidve stavby sa majú dať do užívania v roku 1980.
V akcií "Z" v mesiaci júni bolo ukončené a odovzdané do užívania prepotrebné nástupište ČSAD v celkovom náklade 3 mil. 500 tisíc Kčs. Tým boli vytvorené dobré podmienky pre kultúru cestovania.
V prímestskej rekreačnej oblasti Dubovica - Žliabky započala sa prístavba ubytovne, v ktorej bude umiestnená reštaurácia a kaviareň.
Súčasne sa započalo s výstavbou chatovej základne.
Na obidvoch akciách bolo preinvestované 1. mil. korún.
Okrem toho v rekreačnej oblasti prevádzali sa svojpomocné práce súvisiace s výstavbou vodovodu a kanalizácie.
V júni tohto roka bol ukončený lyžiarsky vlek, typu Tatra-Poma H 180, ktorý v zimnom období bol daný do prevádzky. Náklady na výstavbu vleku predstavovali čiastku 1 mil. korún.
Úmrtie
Dňa 2. júna 1979 opustil po ťažkej a dlhej chorobe rady poslancov MsNV, člen rady MsNV, člen MsV KSS, starý zaslúžilý člen strany súdruh Jozef Sýkora, ktorý bol riaditeľom Technických služieb v Lipanoch.
Strana a mestské orgány stratili v zosnulom aktívneho  a obetavého pracovníka a dobrého človeka. Po úmrtí člena rady MsNV súdruha Jozefa Sýkoru sa konali doplňujúce voľby.
Rada MsNV bola doplnená o ďalšieho člena s. Hrebeňára, ktorý je pracovníkom na Štátnom majetku v Lipanoch.
Žltačka
V mesiaci júni dosť žiakov ochorelo na žltačku. 
Boli prevedené karanténne opatrenia v školách, ba aj v celom okolí mesta.



Komunálne služby
Pracujúci lipianskeho závodu Okresného podniku komunálnych služieb v Prešove prijali na počesť 30. výročia Víťazného februára socialistický záväzok, v ktorom sa predsavzali okrem iného prekročiť celoročný plán výroby o 350 000 korún.
Záväzok nielen splnili, ale aj prekročili.
Plán výroby splnili na 103,6 percenta. Medzi najlepšie patrí kovodielňa, elektroinštalačná prevádzka, čistiareň šatstva a pekáreň chleba v Brezovici.
LMS
V druhej polovici mesiaca jún uskutočnili sa v našom meste letné mierové slávnosti a oslavy Medzinárodného družstevného dňa.
Zúčastnil sa na nich aj člen predsedníctva a tajomník OV KSS v Prešove súdr. Jozef Novotňák, ktorý v slávnostnom prejave vyzdvihol úspechy našich pracujúcich dosiahnuté pri realizácii programovej línie XV. zjazdu KSČ a pri výstavbe rozvinutej socialistickej spoločnosti.
Program týchto osláv bol bohatý.
Vystúpil tu súbor Jadlovec z Margecian, priateľský futbalový zápas dorastencov, zväzarmovskí parašutisti z letiska v Ražňanoch, Beh vďaky a členovia kynologického klubu.
Turistika
Na počesť 35. výročia SNP a 60. výročia vzniku Slovesnkej republiky  rád z poverenia Slovenského ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy a pod patronátom Rady ONV v Prešove, OV ČSZTV v Prešove v rámci turistickej časti Československej spartakiády 1980 usporiadal 17. - 22. júla 1979 v Lipanoch - Špárove 26. turistický zraz SNP.
V utorok 17. júla v podvečerných hodinách ho slávnostne otvoril predseda úseku mládeže Ing. Vratislav Saahal. Medzi hosťami bol aj predseda ONV PhDr. Michal Parada, CSc.
Zúčastnilo sa asi 4 000 účastníkov z celej našej vlasti, hostia z Poľska, Maďarska, Bulharska a Rakúska.
Počas 26. turistického zrazu SNP tu v Lipanoch - Špárovej sa jeho aktéri zúčastnili rôznych športovo-branných súťaží, turistických pochodov, masového výstupu na Minčol, splavu po rieke Poprad, orientačného behu o pohár SNP.
Organizátori nezabudli ani na ukážky nácviku skladieb Československú spartakiádu 1980, na vyhlásenie najlepších cvičiteľov turistiky v Slovenskej socialistickej republike.
Začiatkom augusta aj v našom meste bola obmedzená premávka v rýchlostiach motorových vozidiel.
Zmena na MsNV a TS
Z funkcie tajomníka MsNV bol odvolaný Andrej Darák, ktorý bol menovaný do funkcie riaditeľa Technických služieb v Lipanoch.
Do funkcie tajomníka Mestského náročného výboru bol zvolený Rudolf Bucko.
Školský rok
September sa niesol v znamení Medzinárodného roku dieťaťa, tiež slávnostným započatím školského roku 1979/80.
Aj tu sa konštatuje, že Lipany potrebujú ďalšie priestory pre žiakov školopovinných.
Dňa 1. septembra 1979 došlo k zmene vedenia na Gymnáziu v Lipanoch. Z úradnej moci bol odvolaný doterajší riaditeľ Ján Kizák a riaditeľom Gymnázia v Lipanoch sa z rozhodnutia KNV stáva Imrich Schlosser.
M - ČSSP
V októbri boli usporiadané rôzne slávnosti v rámci Mesiaca československého - sovietského priateľstva.
Počasie
Január - silné mrazy, fujavice. Február, sneh, zima. V marci oteplenie. Apríl bol pekný, jarné práce. Máj - pekné počasie. Jún, dažde. Júl - pekný s búrkami. August pekný, zber jesennej úrody. September tiež pekný. V októbri bolo pekné počasie, ku koncu mrazy. Na začiatku novembra napadol prvý sneh, ochladenie. V decembri hmly.
Štatistika
Narodilo sa		109 detí
Zomrelo		  21 občanov
Sobášov bolo		  36
Odsťahovalo sa	  62 občanov
Prisťahovalo sa	264 občanov

Počet obyvateľov k 1.12.1979 je 4 042.

