Rok 1961
	Nástup do novej päťročnice bol v našej obci okázalý. Už v prvých minútach nového roku s. Sýkora Jozef, predseda MNV pozdravil všetkých občanov našej obce a zaželal im veľa úspechov v Novom roku, ktorý je tak významný pre nástup do tretej päťročnice. 
Aj naše podniky Komunálne služby obce Lipany si tiež pri slávnostnom nástupe do novej päťročnice vytýčili veľké úlohy budovania našej vlasti. Chcú účinne pomáhať a poskytovať služby občanom. V svojich záväzkoch chcú splniť tretí päťročný plán za štyri roky. 
Aj ostatné podniky ako Odevné závody kpt. Nálepku tiež v radostnom a nadšenom nástupe do tretej päťročnice sa zaväzujú splniť plán za štyri roky. 
Naše ČSAD si dalo záväzok, že bude bez porúch a nehôd dovážať ľudí do zamestnania a zo zamestnania denne. 
Umiestnenie ŠM
Aj naše ŠM v slávnostnom nástupe si určujú pekný cieľ: splniť päťročnicu za štyri roky a povzniesť tak naše poľnohospodárstvo. Štátne majetky sa umiestnili v budove, kde bol výkupný podnik a tu priamym riadením pod vedením súdruha Helenčina, riaditeľa Štátneho majetku v Lipanoch budú môcť byť vzorom hospodárenia v našej obci a okolí.
Odovzdanie bytoviek
V budovateľskom úsilí našej obce boli odovzdané bytovky a to osem bytov, do ktorých sa nasťahovali už v marci ďalší nájomníci, učitelia, lekári, robotníci a pod.
Osvetová beseda
Práca miestnej Osvetovej besedy je iniciatívna. Pod vedením s. Švača, kultúrna činnosť v zimnom období sa rozvíjala uspokojivo. Bolo zahraných niekoľko  (3) divadelných predstavení, ktoré značne prispeli k povzneseniu kultúrnej úrovne. 
Kinosála
Aj adaptácia miestnosti pre miestne kino je obrazom starostlivej a obetavej práce miestnych činiteľov. Kino je širokouhlý film s vyvýšeným hľadiskom bolo dané do úžitku obyvateľstvu našej obce. Táto dôstojná kultúrna miestnosť je pýchou a chlúbou celého horného Šariša. Kino je v prevádzke štyrikrát týždenne pre dospelých. V nedeľu premietajú v dopoludňajších hodinách kino "Čas" a popoludní aj detské predstavenie. 
Reštaurácia
Starostlivosť funkcionárov MNV je aj o slušnú prevádzku v miestnostiach miestnej reštaurácie, ktoré miestnosti boli zrekonštruované a vkusne upravené. Tu je postarané o útulné posedenie po práci. Hudba sa stará o rozptýlenie nášho obyvateľstva a o kultúrne pobavenie. Vedúcim podniku je s. Hyža.
Námestie
Aj nášmu námestiu bola venovaná starostlivosť. Bol vyasfaltovaný priestor pred miestnym parkom a parky boli starostlivo upravené. V parkoch umiestnené sú lavičky pre oddych obyvateľstva. Po celej obci v tomto roku boli rozvesené a upravené koše na odpadky (železné). V tomto roku bola zavedená u nás aj taxi - služba a odvoz smetí z domov. Bola rozšírená prevádzka dámskej kaderníckej služby. 
Výstavba tribúny
V akcii "Z" sa s urýchlením od začiatku tohoto roku pokračovalo vo výstavbe tribúny na miestnom ihrisku.
V rámci výstavby boli dané niektoré priestory pre ZDŠ v Lipanoch 
Tak od 1. septembra 1961 slúžia štyri miestnosti v tribúne pre vyučovanie. Vyučujú sa tam III. a, b a IV. a, b ročník. Za pomoci MNV a funkcionárov jednotlivých komisii pri MNV je snaha zveľaďovať ďalšími akciami našu obec. 
Školský rok 1961/62 započal v tunajšej obci dôstojne. Je nesporné, že o umiestnenie počtu žiakov je veľká starosť všetkých činiteľov MNV, lebo na tunajšej ZDŠ a SVŠ je cez 1 000 žiakov. 
Večerná škola OZKN
V tomto roku bola zriadená jedna trieda večernej školy pri OZKN. Vyučujú učitelia zo ZDŠ a SVŠ v Lipanoch.
Pouličné osvetlenie
Dňa 20. septembra 1961 v našej obci boli zapojené nové svetlá pouličné, a to najnovšej konštrukcie. Toto nové osvetlenie bolo prevedené svojpomocne v akcii "Z". Toto nové dielo osvetlenia námestia a hlavnej ulice je dielom starostlivosti funkcionárov MNV, a najmä predsedu MNV Jozefa Sýkoru.
Návšteva z Telče
V rámci družby v dňoch od 18. - 26. septembra 1961 bola päťčlenná návšteva z Telče v našej obci. Oboznámili sa s prácou nášho MNV a všetkých organizácii v našej obci a vymenili si poznatky a skúsenosti.
Žatevné práce
Tohoročné žatevné práce a s tým súvisiace práce poľnohospodárske na ŠM v Lipanoch prebehli hladko a za veľmi krátky čas. Na pomoc našim ŠM prišli mladí ľudia z Filozofickej fakulty univerzity PJŠ z Košíc a Prešova, a to v počte 73. Títo pracovali na poliach nášho ŠM Červenica a Plaveč n/Popradom. Ubytovaní boli v našej SVŠ a tam sa aj stravovali.
Naše ŠM prekročili plnenie dodávok 13 vagónov zbožia. Takto úspešne bola žatva v našej obci prevedená.
Mierová slávnosť
V septembri 1961 v našej obci bola mohutná mierová slávnosť, ktorú poriadala odbočka SČSP v Lipanoch za pomoci OV SČSP. Slávnostným rečníkom na tejto slávnosti bol s. Horák, povereník SNR a člen Medzinárodného hnutia za mier na celom svete. Táto slávnosť vyznela mohutne a bola spojená s tombolou a veselicou na miestnom ihrisku. 
Rozšírenie výroby Komunálnych služieb
Miestne Komunálne služby rozšírili svoju prevádzku a to strojovou výrobou tvárnic a tehál v miestnej tehelni. 
Podobne bola rozšírená výroba v kameňolome pri Kamenici. 
Jesenné práce ŠM
Do jesenných prác sa naše ŠM pripravovali usilovne. Pri práci na poli a zbere zemiakov im značne pomohli žiaci ZDŠ, ktorí denne pracovali a pomáhali zberať zemiaky na poli a to v počte 60 - 80 žiakov. Pri využití strojov a pomoci žiakov zemiaky dodali načas do skladov a splnili dodávku zemiakov ako prví v okrese. Mimo toho dodali nadplán cez 20 vagónov zemiakov. Aj v zbere ostatných plodín si viedli úspešne. 
Návšteva v Telči
Dňa 20. októbra 1961 oplatili naši funkcionári MNV návštevu v Telči. Účastnili sa tejto návštevy v Telči s. predseda MNV, s. Sýkora, s. tajomník MNV - Ištvan, s. účtovník MNV - Sopčák, ako aj riaditeľ Komunálnych služieb v Lipanoch - s. Pollák.
Mesiac SČSP
V rámci mesiaca SČSP boli v našej obci prevedené prípravy na dôstojný priebeh tohoto mesiaca. Bol zvolený výbor, ktorý previedol prípravy na hladký priebeh a kultúrne bohatý program pre občanov našej obce.
Štafeta
Štafeta hviezdicová aj s patričnými darmi z našej obce bola prevedená dňa 12. novembra 1961 o 13. hodine. Táto hviezdicová štafeta odniesla všetky dary a záväzky od okresného sídla v Prešove. 
24. novembra 1961 prebehla našou obcou Štafeta mieru a priateľstva. Jej horná vetev sa aj toho roku zastavila v našej obci a pri tejto príležitosti dôstojne ju náš ľud privítal. Bola krátka zástavka pri tribúne na námestí, kde po prívete s. Sýkoru prehovoril aj hlavný vedúci severnej vetvy štafety mieru a priateľstva. 
Program pre privítanie previedli ZDŠ a MŠ. Účasť bola značná. Táto Štafeta mieru a priateľstva odišla o 14,30 z našej obce. 
Jesenné práce na našom ŠM prebiehajú priaznivo. Nemajú nepripravenú pôdu pod jarné práce.
Voľby sudcov
Dňa 3. decembra 1961 v našej obci prebehli voľby sudcov z povolania a pri zamestnaní. V týchto voľbách bola účasť občanov 100 %. Už v 11. hodine odvolili všetci občania našej obce.
Za sudcu z povolania pre náš obvod bol zvolený s. Michal Čuchta. Sudcovia z ľudu: s. Dušičková, Polláková, Trenčanová, Kyseľák, Štroncer A., Máthéová a iní. 

