Rok 1988
Charakteristika roka                                                                                                          
	Ako charakterizovať rok 1988? Na jeho začiatku to boli tieto predsavzatia: zveľaďovanie mesta úpravou priestranstiev, ciest a chodníkov, započatie plynofikácie ulíc Štúrovej, Tehelnej a Komenského, výstavba obradnej siene, materskej školy, dokončenie rekonštrukcie kúpaliska, výstavba zdravotného strediska, pokračovanie vo výstavbe bytov.

Verejný život                                                                                                                          
Doplňovacie voľby 
	V priebehu roka došlo k dvom zmenám v zložení poslaneckého zboru MsNV. Po odsťahovaní dvoch poslancov Pavla Hrebeňára a Ľudmily Bellovej boli vo dvoch volebných obvodoch uskutočnené doplňovacie voľby. Za nových poslancov boli zvolení:
vo volebnom obvode č. 2 (Moyzesova ulica) Marián Malecký, pracovník Slovenskej štátnej poisťovne;
vo volebnom obvode č. 28 (Gottwaldovo námestie) JUDr. Jana Toporcerová, právnička Štátneho majetku.

Hospodárske pomery                                                                                                         
Volebný program
	Tretím rokom sa v meste pokračovalo v plnení volebného programu. Na jeho plnení sa podieľali aj výrobné organizácie, ktoré sa pripravovali na zásadné zmeny v súvislosti s prechodom na štátne podniky a samofinancovanie. Takmer všetky výrobné organizácie sa vyrovnali s plánovanými úlohami.
	Z investičných akcií bola ukončená sociálno-prevádzková budova Východoslovenského autodružstva. V tom istom závode sa začalo s výstavbou ťažkej lisovne, spevnili sa tu manipulačné plochy a zrekonštruovala lakovňa.
	Aj v závode Okresného podniku komunálnych služieb pribudla sociálna budova, priestory na stolársku výrobu, rozšírili sa priestory pre výrobu elektrozvádzačov. V závode  tiež začali s výstavbou haly pre dopravné stredisko.
	Komplexná bytová výstavba  priniesla pre mesto ďalších 120 družstevných bytov  a 32 bytov  pre cigánskych spoluobčanov. Družstevné byty pribudli na ulici Pod Kopaninou a byty pre cigánskych spoluobčanov na Petrovenci (ulica Jarková) a v lokalite medzi Lipanami a Ďačovom (ulica Za traťou). Zlikvidovaná bola pôvodná cigánska osada i náhradné bývanie pre Cigánov na ulici Jarkovej. Občania mesta do konca tohto roku dokončili aj 65 rodinných domov a individuálnej bytovej výstavbe. V investičnej časti akcie "Z" bola vytvorená hodnota diela vo výške 5 716 tis. Kčs. 
15 rokov ZVL
	V závode Závodov na výrobu ložísk, kde pokračovala prestavba - dostavba závodu, vybudoval sa centrálny rozvod chladiacej emulzie, ukončila sa dostavba neutralizačnej stanice, chemickej upravovne vôd  a úprava sociálnych priestorov pre výrobu kuželíkov, oslávili v tomto roku 15. výročie trvania závodu. Preto mu v kronike venujeme krátku retrospektívu. 
	V rámci industrializácie Slovenska bol v roku 1968 uznesením ONV v Prešove č. 157 zriadený Okresný priemyselný podnik Kovo Lipany. Spočiatku vyrábal kovový nábytok, neskôr sa jeho výrobný program rozširoval, takže v roku 1972 sa tu vyrábali už aj dvojdielne šatníky, radiátorové články, kotly pre ústredné kúrenie, prepravné a paletizačné zariadenia. V počiatočnom roku zamestnával 125 pracovníkov, pričom docielil produktivitu práce na pracovníka vo výške 96 688 Kčs a výrobu tovaru v objeme viac ako 12 miliónov korún. 
	Od januára 1973 došlo k delimitácii podniku do rezortu ministerstva všeobecného strojárstva. Vznikol z neho závod na výrobu kuželíkov ako spoločný závod podniku Závody valivých ložísk Prešov. Základ pre prebudovanie miestnej prevádzky na závod valivých ložísk tvorila delimitácia výroby kuželíkov z Považských strojární v Považskej Bystrici. Po delimitácii pracovalo v závode 223 pracovníkov a objem výroby predstavoval takmer 30 miliónov korún. Delimitácia bola rozdelená do troch etáp, pričom ťažká bola najmä druhá a tretia etapa, často spojené aj s neplnením plánu. 
	Vedenie závodu venovalo i venuje veľkú pozornosť sociálnemu programu. V jubilejnom roku pracovníkom závodu slúži predškolské zariadenie, zdravotné stredisko, rekreačné zariadenie, závodná jedáleň, bufet, kaderníctvo. Závod je vlastníkom 56 štátnych a 27 družstevných stabilizačných bytov. V roku 15. výročia k nim pribudlo ďalších 15 bytov. Riaditeľom závodu v jubilejnom roku bol Ing. Vladimír Karabinoš.
ŠM v nových podmienkach
	Dôležitou etapou prevodu prešiel v tomto roku jediný podnik v meste a súčasne najväčší štátny majetok na Slovesnku - Štátny majetok Lipany. Charakterizuje ho prechod na samofinancovanie a samosprávu podniku. 
	Samosprávu podniku možno vystihnúť voľbou rady pracovného kolektívu, ku ktorej došlo 21. októbra. Stopäť delegátov pracovného zhromaždenia zvolilo pätnásť člennú radu pracovného kolektívu a do jej čela ako predsedu Pavla Ridillu, vedúceho závodu v Ďačove a ako podpredsedu Ing. Jozefa Miku, hlavného agronóma majetku. Do funkcie riaditeľa  podniku - až v druhom kole - zvolilo doterajšieho riaditeľa Ing. Jána Jenčuráka. 
Rekonštrukcia kúpaliska
	Dlhodobým "boľavým" problémom Lipian bolo kúpalisko, odkázané na vodu z rieky Torysy bez akejkoľvek úpravy. Problém odstránila v máji ukončená rekonštrukcia, predstavujúca finančný objem 1 milión korún, z čoho 700 tisíc pripadá na vlastnú technológiu úpravne bazénovej vody.
	Rekonštrukcia pozostávala z reparácie jestvujúceho bazéna, rekonštrukcie sociálno-prevádzkového objektu, prezliekacich buniek, vybudovanie upravovne bazénovej vody, vodovodnej a kanalizačnej prípojky a úpravy areálu kúpaliska. 
	Predmetom riešenia technológie bol návrh časti recirkulačného systému pre jestvujúci bazén 35 x 12 metrov s plynulou zmenou hĺbky. Úprava bola uskutočnená tak, aby v čase prevádzky zabezpečovala tieto technologické procesy: mechanické predčistenie, recirkulácia bazénovej vody, koagulačná filtrácia, ohrev bazénovej vody, chemická úprava vody, regenerácia vody riedením. 
	Projekčné a stavebné rekonštrukcie zabezpečoval podnik IMOVA (Inžinierska a montážna organizácia vodných areálov v Sabinove), prevádzka kúpaliska bola zverená Drobnej prevádzkarni MsNV Lipany. 
Námestie v minulosti
	Zo súkromných archívnych materiálov občana Alexandra Miku aj v tomto roku uvedieme niekoľko zaujímavostí o Lipanoch. Prvá hovorí o našom námestí v minulosti (teraz nesie názov Gottwaldovo námestie).
	na oboch stranách námestia boli chodníky, vyložené väčšími plochými kameňmi, široké cca 1,5 metra. Vedľa chodníkov bol tzv. kanál široký asi 60 cm, vybudovaný z menších okrúhlych kameňov. Obidve vetvy "Kanála" slúžili na odvádzanie povrchovej, dažďovej vody. Jedna vetva ústila do Kameničanky, druhá do potoka pretekajúceho stredom námestia. Spomínaný potok tiekol cez celé námestie. Jeho koryto bolo umelo vybudované z podobných kameňov ako "kanály" pozdĺž chodníkov. Vodou ho napájala Kameničanka až po "mlynský jarok". 
	Pred mnohými domami vedľa kanála boli vysadené agáty, každoročne orezávané a pod nimi pevne osadené drevené lavice na vysedávanie, najmä v nedeľu a večer vo všedné dni. 
	Aj verejné osvetlenie - petrolejové - v tom čase už jestvovalo. Nahradilo ho až osvetlenie elektrické.
	Námestie, jeho severná a južná časť od kostola, bolo voľné, prašné až do roku 1928, keď pri príležitosti 10. výročia republiky boli tu založené parky. 
	V prostriedku námestia, tam, kde je dnes benzínové čerpadlo, stála drevená budova so striekačkou - dnes by sme jej hovorili hasičská zbrojnica.
	Ako možno časove ohraničiť vzhľad námestia ? Písomné zmienky o tom nie sú iba z ústneho podania sa traduje "richtárske" obdobie Andreja Sedláka. Funkciu richtára vykonával 25 rokov, zomrel osemdesiatšesť ročný v roku 1937. Podľa jeho životných údajov dá sa usudzovať, že opísaná úprava námestia sa mohla realizovať v rozpätí rokov 1900 - 1910.

Cintoríny
	Tak, ako skoro všade u nás, aj v Lipanoch najstarším miestom pochovávania je okolie kostola. Svedčia o tom náhrobné kríže na kostolnom dvore, posledný z roku 1883. Na kostolnom dvore sa v minulosti pochovávalo asi po celej ploche, pretože pri rôznych stavebných prácach v ostatných rokoch sa tu našli ľudské kosti.
	V tunajšom farskom kostole sú aj dve hrobky, a to pod severnou a južnou kaplnkou. Pochovávali tu zomrelých členov šľachtických rodín Tarozayovcov a Dessewffyovcov, ktorí majú v kostole umiestnené aj epitafy.
	Pri stavbe domov a iných budov v miestach medzi železničnou stanicou, predajňou stavebnín a kultúrnym domom, pri výkopových prácach, sa našli viaceré hroby. Tieto nálezy, ale aj tvrdenia tunajších starých občanov, dnes už nežijúcich, dokazujú, že tu bol cintorín. A musel niekde byť, lebo ten na Prednom poli má najstaršie zachované kríže z rokov 1869, 1874.
	Rok založenia cintorína na Prednom poli nepoznáme, nie je známy ani dôvod zrušenia starého cintorína. Kaplnka tu bola postavená v roku 1837 a podľa najstarších náhrobných krížov možno dedukovať, že cintorín na Prednom poli vznikol niekoľko málo rokov pred vybudovaním kaplnky, teda pred rokom 1837.
	Najnovším mestským cintorínom s domom smútku je cintorín Pod hájom, kde sa pochováva od roku 1982. Menší cintorín existuje aj v časti Petrovenec. 
	Okrem spomenutých cintorínov mali svoje vlastné aj židovskí občania, bývajúci v našom meste a v jeho blízkom okolí. Najstarší z nich je umiestnený v "Štrembrohu" pod Balažkou, dnes zarastený kríkmi a lesnými stromami. Novší, ktorý sa používal, je rozložený na konci Poľnej ulice, bývalej "Kapitule". Dnes tiež chátra.
Naša pošta
	Pošta v našom meste bola otvorená v roku 1867. V nasledujúcich rokoch začali činnosť aj pošty v ďalších obciach okolia. Brezovica v roku 1868, Šarišské Dravce 1891, Pečovská Nová Ves 1882.
	Práca našej pošty za čias prvej ČSR sa obmedzovala len na klasickú činnosť : výmena správ a zásielok, príjem a výplata poštových poukážok, telefónne hovory, telegrafná služba. 
	Do obvodu pošty okrem Lipian patrili aj obce Rožkovany, Dubovica, Ďačov, Lúčka, Krivany, Kamenica a Kyjov. Do obcí sa pošta nedoručovala, ale občania si ju sami odnášali v brašniach. Poštu preberal starosta obce a zabezpečoval jej doručenie. 
	Prácu pošty v tom čase zvládli traja pracovníci: vedúca pošty, úradníčka, doručovateľ. Pošta mala erárneho koňa, používala ho na odvoz a dovoz zásielok k vlakovej pošte na železničnú stanicu a na doručovanie zásielok. Telegramy sa prepravovali morseovým prístrojom, telefónna ústredňa bola pravdepodobne manuálna a obsluhovala asi 10 účastníkov. Pošta bola umiestnená v prenájme v súkromnom dome. Ku koncu prvej ČSR zvýšil sa počet doručovateľov na dvoch.
	Veľký vzrast zaznamenala pošta a spoje vôbec po výstavbe priemyselných závodov po zvýšení počtu obyvateľov, neskôr aj po prevzatí neklasických služieb. Tento vývoj si vyžiadal výstavbu samostatnej  spojovej budovy s telekomunikačným zariadením. Nová spojová budova s automatickou telefónnou ústredňou o kapacite 600 telefónnych prípojok bola uvedená do prevádzky v roku 1970 - 1971. V roku 1976 bol plne automatizovaný telefónny obvod.
	V súčasnosti v tunajšej pošte - spojovej budove pracuje 26 pracovníkov. Z uvedeného počtu pripadá 12 na poštových doručovateľov, 2 na mechaničky automatickej telefónne ústredne, 2 na údržbárov telekomunikačných sieti. Zbytok tvoria priehradkoví pracovníci a vedúca pošty Kocúreková.

Obyvateľstvo                                                                                                                          
	Ku koncu roka počet obyvateľov mesta vzrástal na 5 489. V priebehu roka sa narodilo 110 detí, uzavretých bolo 53 manželstiev a zomrelo 35 občanov. Do mesta sa prisťahovalo 337 a odsťahovalo sa z neho 138 obyvateľov.
Úmrtia
	Medzi zosnulými boli aj dvaja bývalí predsedovia národného výboru: Alexej Liščinský - zomrel 19. februára, Ján Gira - zomrel 21. apríla a Ladislav Maníček, ktorého v kronike spomíname ako autora fotokópie odtlačku pečatidla ako základu pre nový znak mesta - zomrel tragicky  po dopravnej nehode dňa 7. júla. 
Tragická udalosť
	K tragickej udalosti došlo v cigánskej osade Za traťou, kde pri požiari chatrče zhoreli tri deti - Adriana, Kamil a Tibor Červeňákovci. 
Storočná občianka
	V tomto roku mesto zaznamenalo raritu: občianka mesta Margita Miková, rod. Sedláková, toho času bývajúca v Trebišove, sa dňa 1. januára dožila 100 rokov. V Lipanoch žila a sama viedla domácnosť do veku 95 rokov, potom prechodne žila pri dcére v Prahe, teraz už tretí rok v Trebišove pri druhej dcére.  
	V Trebišove jubilantku navštívila delegácia mestského zboru pre občianske záležitosti, vedená predsedom MsNV Miroslavom Semanom. Jubilantka sa živo zaujímala o dianie v meste, kde má mnoho známych. Zaujímala ju i výstavba mesta, veď na jej "grunte" prebiehala výstavba nového zdravotného strediska v akcii "Z".
	V "Obrázkoch z minulosti Lipian", ktoré zaznamenal Ján Lazorík, známy zberateľ pôvodného folklóru z Krivian, sú obsiahnuté aj spomienky jubilujúcej občianky. V kronike z nich uvádzame krátke úryvky: "Pochodzim z najstaršeho ľipjanskeho rodu Šedlakofcoch. Šedlaci buľi šedľaci, opchodňici, jeden mešar, dvojo farare a dvojo umreli v Maďarsku. Vidala som še do daľšej najstaršej rodzini Mikofcoch. Muž Lajoš, jeho braca Jan, Laci - šicke mľinare. Jich ocec mal opchod, aľe potom postavil v Ľipijanoch pri štreke veľki mľin s kominom (dodneš stoji)..." "...V Ľipjanoch bul služnofski urad, Ľipjani buľi okresne mesto z 28 opcami..." "...V Ľipjanoch buľi dva školi - mescicka a lacinska. Ket kukame ku Kameňici lacinska bula na pravej straňe prosto koscela v dvore za kamennu oblukovu branu..." "...Na lacinskej škoľe učil Veľki Miko..." "...Druha škola - mescicka - bula pri kosceľe. F tej škoľe učil učiteľ Kuruc, co pisal kroňiku a fšelijake poučeňa o gazdovaňu a fčelareňu..."

Kultúra                                                                                                                                    
	Kultúrno-výchovná činnosť v meste bola orientovaná na významné štátopolitické udalosti, v centre ktorých bolo 40. výročie Februára 1948. K tomuto výročiu mestské orgány usporiadali slávnostné zhromaždenie v kinosále. 
	Ďalšie zhromaždenia a akadémie sa uskutočnili k týmto udalostiam: 43 slobodných rokov Lipian, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, 1. a 9. máj, Letné mierové slávnosti, 44. výročie SNP, 70. výročie vzniku ČSR, 71. výročie VOSR.
	Prvomájových osláv za účasti delegácie Národného frontu okresu Prešov, vedenej Rudolfom Kaščákom, tajomníkov OV KSS, sa zúčastnilo 11 500 občanov mesta, obcí spádového územia a pracujúcich zo závodov.
	Do rámca kultúrno-výchovnej práce treba zahrnúť aj folklórny festival "O gajdicu Andreja Mizeráka" v Lúčke, pretože naše mestské kultúrne stredisko je jeho spoluorganizátorom. Festivalu sa každoročne zúčastňujú folklórne súbory z blízkeho i vzdialenejšieho okolia: Brezovica, Torysa, Krivany, Milpoš, Jakovany, Lúčka, Hubošovce...
Šport                                                                                                                                         
Telovýchovné jednoty
	V meste pôsobia dve telovýchovné jednoty s názvami: ZVL - OZKN a Mladosť.
	Telovýchovná jednota ZVL - OZKN má 403 členov z toho 68 dorastencov a 152 žiakov. Činnosť organizuje vo futbalovom, stolnotenisovom, volejbalovom, hádzanárskom a lyžiarskom oddiele, v odbore turistiky a základnej a rekreačnej telovýchovy. Zameriava ju predovšetkým na mládež, o čom svedčí to, že zo štrnástich súťažných družstiev je desať v kategórii žiactva a dorastu.
	Telovýchovná jednota vlastní športový areál, ktorého celková hodnota je 2,5 milióna Kčs. V tomto roku je spracovaná komplexná projektová zastavovacia a objemová štúdia celého športového areálu, kde prioritné miesto má výstavba tréningového ihriska pre futbal a viacúčelová športová hala.
	Najpočetnejším oddielom telovýchovnej jednoty je oddiel futbalový. Jednotlivé oddiely hráčov dosiahli tieto výsledky: 
mladší žiaci - 3. miesto v okresnej súťaži, starší žiaci - 4. miesto krajskej súťaže I. A triedy skupiny Východ; mladší dorastenci - 4. miesto, starší dorastenci - prvé miesto v okresnej súťaži s postupom do krajského majstrovstva, čo je najväčší úspech telovýchovnej jednoty v tomto roku. Starší dorastenci získali 46 bodov a skóre 72 : 12. Družstvo v úspešnom roku viedli: vedúci mužstva Peter Očkovič a tréner Milan Hrabčák.
	Mužstvo dospelých nesplnilo očakávania, lebo sa umiestnilo až na desiatom mieste so ziskom 25 bodov a skóre 39 : 35.
	Druhá telovýchovná jednota - Mladosť - má 230 členov, z toho 112 dospelých, 34 dorastencov a 84 žiakov.
	Aktívna činnosť vyvíja 5 oddielov a 2 odbory: odbor turistiky a základnej a rekreačnej telovýchovy, oddiely: volejbalový, lyžiarsky, basketbalový, modernej gymnastiky a tenisový. Všetky oddiely a odbory zameriavajú svoju činnosť na rozvoj masovej telesnej výchovy a výkonnostný šport.
	Najaktívnejšiu činnosť vyvíja oddiel volejbalový, ktorý má v majstrovských súťažiach ženy a žiakov. Dobré výsledky v krajských pretekoch zaznamenal aj lyžiarky oddiel. 
	Odbor turistiky sa podieľa aj na náročnejších podujatiach nielen okresného, krajského, ale aj celoslovenského významu: prechod Po stopách I. armádneho zboru ČSĽA, Biela stopa SNP, podujatia vysokohorskej turistiky.
	Okrem športovej činnosti sa telovýchovná jednota podieľa na plnení volebného programu mesta: pri úprave športových zariadení, pri výstavbe zdravotného strediska, pri poľnohospodárskych prácach. Dvanásť členov telovýchovnej jednoty patrí k bezpríspevkových darcom krvi.

Počasie                                                                                                                                     
	Prehľad poveternostných pomerov v jednotlivých štvrťrokoch ukazuje:
I. štvrťrok:  zrážky od 29,1 do 45,3 mm, vo forme snehu od 16 do 41 cm; teploty nočné od - 10 °C do + 5 °C, denné od + 8 °C do + 13 °C; v januári hmly. 
II. štvrťrok: zrážky od 28,4 do 113,8 mm - jednorazové 23,1 mm 25. júna; nočné teploty od - 4 °C do + 7 °C, denné od 20 °C do 29 °C; prvé hrmenie 21. apríla.
III. štvrťrok: zrážky od 45,7 do 85 mm; nočné teploty od + 7 °C do 18 °C - 28 júla, denné od + 24°C do 33 °C - 24. júla; 6. júla víchrica - cca 180 m s následkami – zničeným lesným porastom pri Lúčke.
IV. štvrťrok: zrážky od 12,8 do 26,9 mm, vo forme snehu od 23 do 41 mm - prvý sneh 25. októbra; nočné teploty od - 5 °C do - 15 °C, denne od + 20 °C do - 1 °C.

     

