Rok 1980

	Aj rok 1980 bol posledným rokom 6. päťročnice prebehol za dosť zložitých  vnútorných a vonkajších ekonomických podmienok ako aj zhoršenie vzťahov medzi krajinami socializmu a kapitalizmu. Preto aj celá práca bola orientovaná na komplexné a rovnomerné  plnenie úloh 5-tého roku šiestej päťročnice vo všetkých oblastiach nášho hospodárskeho a spoločenského života. 
Oslobodenie mesta
Oslobodenie mesta Lipian bolo ako každý rok aj v tomto roku oslávené slávnostným zhromaždením občanov a pracujúcich mesta. Na tomto slávnostnom zhromaždení bol slávnostný sľub iskier s programom, ktorý dodali: miestne Gymnázium a ľudová škola umenia. 
Doplňovacie voľby
V mesiaci januári boli doplňovacie voľby do MsNV za zomrelého s. Jozefa Sýkoru, riaditeľa Technických služieb Lipany. Na jeho miesto bola zvolená súdružka Kundríková, zdravotná sestra. Za odsťahovaného poslanca s. Kolcuna bol zvolený s. Ištoňa Ján, zoraďovač ZVL.
Rozvoj Lipian
Tiež v tomto mesiaci bolo v Prešovských novinách interview so súdr. predsedom Františkom Guzom na tému: rozvoj Lipian, z ktorého možno uviesť rast životnej úrovne i rozvoj mesta po oslobodení Sovietskou armádou v rokoch budovania socialistickej spoločnosti najlepšie dokumentuje skutočnosť, že napr. v roku 1960 objem priemyselnej výroby v našich výrobných organizáciách predstavoval ročne produkciu 35 mil. korún a v tomto roku predstavuje už vyše 308 mil. Kčs, V roku 1960 pracovalo v našom meste 595 ľudí a v súčasnosti sa počet pracovných príležitostí zvýšil na vyše 2 800.
Celé pracovné úsilie je už sústredené na splnenie a prekročenie stanovených úloh posledného roku šiestej päťročnice a volebného programu Národného frontu.
FV
Ľud Lipian oslávil aj Február 1948 - slávnostným zhromaždením a akadémiou v kinosále. Program dodali miestne školy.
MDŽ
Medzinárodný deň žien aj toho roku prebiehal spontánne. Účasť podnikov a škôl, svedčí o tom, že MDŽ bol slávnostný.
Deň učiteľov
Koncom mesiaca marca ako obvykle bol slávnostný akt v kinosále pri príležitosti Dňa učiteľov. Program dodala ĽŠU, bol venovaný učiteľom celého okolia Lipian.
110. výročie V.   I.   Lenina
21. apríla boli oslavy 110. výročia narodenia V. I. Lenina. leninský večer sa uskutočnil v agitačnom stredisku gymnázia. 
1. máj
Tohoročný Prvý máj privítal obyvateľov Lipian a širokého okolia slnečným počasím.
Centrum severnej časti okresu sa stalo druhýkrát vo svojej histórii dejiskom osláv Sviatku práce.
Účastníci prvomájových osláv sa zišli na ihrisku TJ ZVL OZKN.
Krátko pred deviatou hodinou vystúpili na slávnostnú tribúnu čestní hostia. 
Po československej a sovietskej štátnej hymne pristúpil k mikrofónu predseda MsNV František Guza. Privítal všetkých prítomných a otvoril manifestáciu.
Slávnostný prejav predniesol člen Predsedníctva OV KSS v Prešove, predseda MsV KSS v Lipanoch Július Ďurech.
Prvú časť manifestácie ukončili tóny Internacionály. Potom sa za zvukov požiarnickej dychovky z Fričoviec pohol slávnostný sprievod.
Na čele kráčali pracujúci OZKN Lipany. Za odevákmi kráčali v sprievode obyvatelia Šarišských Draviec.
S pocitom dobre vykonanej práce defilovali v sprievode pracujúci závodu ZVL Lipany. Aj v tomto roku sa im darí vo výrobe kuželíkov.
Pestrá bola riava prvomájového sprievodu v Lipanoch.
Videli sme pekné alegorické vozy znázorňujúce produkciu podnikov a závodov. 
Nádherne sa v sprievode vynímalo farebné spektrum spartakiádnych úborov.
O pol jedenástej sa prvomájový sprievod skončil.
Obyvatelia Lipian a okolitých obcí názorne dokumentovali súčasnú socialistickú spoločnosť.
Prvomájového sprievodu sa zúčastnilo 8 800 občanov.
9. máj
Oslavy ukončenia druhej svetovej vojny boli spojené s oslavami 35. výročia Povstania českého ľudu a 10. výročia podpísania novej zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci ČSSR a ZSSR. Oslavy sa uskutočnili dňa 7. mája slávnostným zhromaždením pracujúcich v kinosále MsNV.
Okrsková spartakiáda
Dňa 18. mája bola v Lipanoch okrsková spartakiáda.
Celé športové popoludnie bolo perfektne zorganizované a tešilo sa veľkému záujmu občanov Lipian a okolia.
Skladbu rodičov a detí nacvičilo 172 cvičencov z materských škôl v Lipanoch a okolí. 
V skladbe najmladšieho žiactva sa stretlo na futbalovom štadióne 240 žiakov z oboch lipianskych ZDŠ.
V skladbách mladších žiakov a mladších žiačiek vystúpilo po 128 cvičencov, starších žiakov bolo na značkách 192 a starších žiačok dokonca 288.
Dynamickú náročnú a veľmi pôsobivú skladbu dorasteniek predviedlo 144 cvičeniek z Prešova a Sabinova.
Ďalej vystúpila učňovská mládež, Zväzarmovci a ženy.
Na okrskovej spartakiáde v Lipanoch vystúpilo 1 875 cvičencov.
SNP
Oslavy 36. výročia SNP sa uskutočnili slávnostným zasadnutím štátnych a politických orgánov mesta dňa 29. augusta 1980. Po slávnostnom zhromaždení prebehol akt položenia vencov k pomníku partizána v obci Lúčka - Potoky.
Školstvo
Dňa 1. septembra 1980 sa začal nový školský rok na všetkých školách v Lipanoch.
Na všetkých školách došlo k menším kádrovým zmenám.
Vyučovanie na ZDŠ je dvojsmenné a na Gymnáziu v Lipanoch jednosmenné. K zmene došlo v POU. Zriadilo sa Stredné odborné učilište s maturitou.
VOSR
7. novembra 1980 bola slávnosť VOSR.
Pri tejto príležitosti bol zahájený M-ČSSP. Záver M-ČSSP sa uskutočnil dňa 16. decembra 1980 slávnostným zhromaždením pracujúcich a súťažou Melódie priateľstva, ktoré zorganizovala ZO ZČSSP pri gymnáziu za účasti 350 prítomných občanov a pracujúcich.
Sčítanie ľudu
Ku dňu 1. novembra aj v Lipanoch bola prevedená akcia sčítania ľudu, domov a bytov, akcia celoštátna.
Sčítací komisári a revízori podľa daných inštrukcií túto akciu zvládli dobre.
Volebný program
V 6. päťročnici bol zaznamenaný najväčší rozvoj od oslobodenia. Dôkazom toho je, že bol dosiahnutý vysoký stupeň hmotnej spotreby.
Kým príjmy na jedného obyvateľa v roku 1975 činili 16,657, v roku 1980 vzrástli na 19,016.
V roku 1975 v osobnom vlastníctve bolo 115 osobných aut, dnes je 352 v meste, čo znamená na 14 obyvateľov jedno auto.
Osobná spotreba - práčky v roku 1975 - 574, v roku 1980 - 1 082, 92 automatických.
Chladničky - 490, v roku 1980 - 899.
Televízorov bolo 474, dnes je 978, z toho je 30 farebných.
Zamestnanosť vzrástla o 381 pracovníkov.
Investičná výstavba:
Prestavalo sa 179 miliónov korún, čo je o 66 miliónov viac ako v šiestej päťročnici.
Najprudší bol rozvoj v bytovej výstavbe. Vo všetkých formách bytovej výstavby bolo ukončených 512 nových bytov.
V občianskej vybavenosti bola ukončená Materská škola a Detské jasle s kapacitou 60 + 20 miest.
Základné fondy v priemysle sa zvýšili o 51 mil. korún, v poľnohospodárstve o 22 mil. korún.
Boli ukončené stavby:
závod Obzor, rekonštrukcia závodu ZVL, skladovacie priestory pre VĽAD, z poľnohospodárskych stavieb sušička BS - 6, nová administratívna budova ŠM a sklad obilia.
Bola postavená kovohala pre podnik Imova Sabinov, skleníky, v ktorých sa pestujú karafiáty.
Pred ukončením je administratívna budova MsNV a budova obvodného oddelenia VB.
V akcii "Z" sa vytvorila hodnota v diele 10 mil. korún za celý päťročný plán.
Boli postavené tieto objekty :
Dom smútku, nástupište ČSAD, lyžiarsky vlek Špárova, na prímestskej rekreačnej oblasti bola postavená elektrická prípojka vysokého napätia, lyžiarsky vlek H - 180, postavila sa hrubá stavba 96 lôžkovej ubytovne , prístupová komunikácia v dĺžke 2,5 km.
Veľká pozornosť sa venovala tvorbe životného prostredia. 
Boli vytvorené nové zelené plocha na výmere 3 tisíc metrov štvorcových.
Každoročne sa vysádza viac ako 20 tisíc rôznych druhov okrasných kvetín a ruží.
Boli postavené nové chodníky na ploche 20 tisíc metrov štvorcových, asfaltovým kobercom sa upravili tieto komunikácie:
ulica Jánošíkova, Štúrova, Komenského, Tehelná, Záhradná, Železničiarska.
V službách sa dosiahli dobré výsledky, napr. maloobchodný obrat zo 77 mil. v r. 1976 vzrástol v roku 1980 na 82 miliónov korún.
V zdravotníckych službách došlo k ich rozšíreniu, a to tým, že sa uvoľnili dva byty na Gottwaldovom námestí pre umiestnenie dvoch zdravotných obvodov. Vytvorili sa tak podmienky k tomu, že v pôvodnej budove ObZS budú zdravotnícke služby rozšírené  chirurgickú ambulanciu.
Jarné práce sa začali 15. apríla. Hektárové výnosy boli takéto:
pšenica 21,4 q z ha, raž 35,6, jačmeň 16,8, ovos 16,2. Obiloviny spolu 20,6 q z hektára. Zemiaky z hektára 95,3 q.
Bol daný do užívania sklad obilia v Lipanoch s kapacitou 120 ton v hodnote 1 mil. 708 tis. Kčs.
Počasie
Počasie v roku 1980 bolo veľmi nepriaznivé po celý rok. Veľmi chladno a veľa zrážok. Takýto rok už desiatky rokov nepamätá nikto v Lipanoch a na okolí.
Štatistika
V tomto roku sa prisťahovalo do Lipian 321 obyvateľov, odsťahovalo sa 67 ľudí, narodených v Lipanoch bolo 92, zomrelo 21 občanov a sobášov bolo 48.

K 31. decembru 1980 počet obyvateľov v Lipanoch je 4 521.

















PAMÄTNÝ     ZÁPIS

     z príležitosti odovzdania
     administratívnej budovy
    MsNV v Lipanoch

  9. októbra 1981




