Rok 1963
	Rok 1963 bol pre obyvateľov našej obce spokojný. Nevznikli ani medzinárodné, ani celoštátne také problémy, ktoré by nám znepríjemňovali život. Ľudia sa mohli venovať svojej práci a záľubám. V kľude a v tvorivej atmosfére sme nechali za sebou tento rok plný presvedčenia a priania , aby sme ešte veľa takýchto rokov mohli prežiť v budúcnosti.
Úsek priemyslu a služby obyvateľstvu
Počet priemyselných a iných pracovných príležitostí sa nezmenil v podstatnej miere oproti minulému roku. Aj naďalej je tu najväčší Odevný závod kpt. Nálepku, potom, čo do počtu zamestnanosti sú to Komunálne služby, Štátne majetky, ČSAD, Autodružstvo, Invalidné družstvo, Cementa a ďalšie menšie prevodzovne a zariadenia. Všetky tieto závody splnili ku koncu roka plán výroby až na ČSAD. Ostatné splnili, ba i prekročili. O charaktere výroby väčších závodov a KS je uvedené v kronike minulého roku a teraz ešte ostáva uviesť charakter i druh výroby niektorých menších prevodzovní.
Tak je to Cementa, ľudové družstvo v Šarišských Lúkach, prevodzovňa v Lipanoch. Táto prevodzovňa je na dolnom konci obce pri rieke Toryse. Priestory nemá veľmi vyhovujúce, tento závod ani nechce investovať do svojich priestorov finančné prostriedky. Výroba je pri surovine - štrku. Pracuje tu 12 ľudí. Vedúcim je Jozef Kiseľák. Priemerný vek 33 rokov, sú to všetko silní ľudia, pretože práca je tu namáhavá, temer nič mechanizovaná. Pracujú tu robotníci nielen z Lipian, ale aj z okolia. Vyrábajú výhradne betónové výrobky a to: obvodové stĺpy, studničné a kanalizačné rúry rôznej veľkosti. Prevodzovňa plní plán pravidelne na 100 % a aj ich výrobky sú kvalitné. Sú neustále držiteľmi zástavy "Výrobné družstevníctvo".
Prevádzkáreň Sväzu čsl. invalidov v Lipanoch sa zriadila 1. februára 1961 z iniciatívy Miestnej organizácie Sväzu čsl. invalidov, z osobného podnetu Cyrila Bedloviča. V tomto družstve pracuje 36 ľudí - invalidov a dôchodcov, z čoho je 6 žien. Vyrábajú kovové stojanové vešiaky a kovové kvetinové stojany ročne v hodnote jeden a pol milióna korún. Tieto výrobky predávajú po celej republike. Priemerný mesačný zárobok je tu 1 300 Kčs. Prevodzovňa je držiteľom zástavy "Najlepšia prevodzovňa na Slovensku". Plán prekročili o hodnotu 100 000 Kčs. Vedúcim prevodzovne je Jozef Bednár. 
Pokiaľ ide o ŠM v tomto roku hospodárstvo Lipany obhospodarovalo výmeru 993 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 834,6 pôdy ornej. Tento fond pozostával z obcí: Lipany, Dubovica, Rožkovany a Kamenice. Z uvedených obcí okrem Lipan ide o menšie výmery, ktoré boli hospodárstvu Lipany pričlenené po likvidácii úpadkových hospodárstiev jednotlivo -  hospodáriacich roľníkov. V tom istom roku vzhľadom na značné rozšírenie pôdneho fondu v rámci celého ŠM prebratím pôdy z Torysy a Brezovice došlo k odčleneniu 164 ha poľnohospodárskej pôdy v prospech novoutvoreného hospodárstva Torysa. Hektárové výnosy jednotlivých plodín v roku 1963 nedosiahli u niektorých plodín úroveň plánu, ovšem s prihliadnutím na iné hospodárstva v pôsobnosti ŠM Lipany boli v tomto dosiahnuté najlepšie výsledky . U hlavných plodín boli ha výnosy v roku 1963 dosiahnuté nasledovne:     
Plodina		Plánovaný ha výnos		Dosiahnutý ha výnos
Pšenica			18,8				19,8
Raž				19				19,9
Jačmeň			18,8				13,9
Ovos				18				15,2
Viacr. krmoviny		52				41
Zemiaky		          	135			         	110
Cukrová repa 		270			            214
Dosiahnutie plánovanej úrovne ha výnosov hlavne u jarných plodín bolo spôsobené nadmerným suchom počas vegetačného obdobia. V tomto roku hospodárstvo pestovalo zeleninu na výmere 8 ha s pomerne uspokojivým výsledkom. Dosiahli sme primerané ha výnosy u pestovaných druhov zeleniny hlavne u karotky a pozdnej kapusty. Pri pestovaní poľnej zeleniny v plnej miere sa muselo využívať zavlažovacie zariadenie. Na hospodárstve bolo v Lipanoch v pracovnom pomere 113 pracovníkov. Dosiahnuté priemerne mesačné zárobky na jedného pracovníka 1 200 Kčs. Pokiaľ ide o pracovnú morálku táto bola veľmi dobrá, čo dosvedčuje aj skutočnosť, že jednotlivé etapy poľných prác boli zvládnuté vždy v termínoch. Na 21 ha bol vysadený nový sad na hone Gľac, pretože ovocinárstvu sa tu darí. V jesennom období roku následkom úraz vedúceho hospodárstva Jozefa Tekulu bol poverený riadením hospodárstva Juraj Sudimák doterajší technik. Taktiež došlo k zmene riaditeľa podniku a viacerých technicko-administratívnych pracovníkov.      
Úsek obchodu a pohostinstva
Tu sa nejako podstatne situácia nezmenila oproti minulosti. Vymaľovala sa reštaurácia a rozšírilo pohostinstvo pri stanici. Všetky ostatné predajne sú tak ako boli v nevyhovujúcom stave. Oveľa lepšia situácia v tomto roku bola s tovarom. Obchody boli slušne zásobované hlavne potravinárskymi článkami, bolo predovšetkým dosť masti i mäsa oproti minulosti. Ku koncu roka sa situácia už úplne zlepšila, takže je dosť všetkých potravinárskych článkov. Zvláštny ruch v obchodoch nastala koncom kalendárneho roku, pretože sa medzi ľuďmi rozšírila zvesť, že v novom roku budú meniť peniaze a tak mnohí občania nakupovali rôzne a neupotrebiteľné a zbytočné predmety v strachu o svoje úspory.  Tak napríklad v obchode s priemyselným tovarom v tomto roku predali  tovar v hodnote 1,5 mil. Kčs. Z toho v poslednom mesiaci, teda v decembri predali za 145 000 Kčs. Podobne tomu bolo aj v ostatných obchodoch. Poukazuje to nielen na paniku pred novým rokom, ale aj na to, že sa kúpna sila občanov sústavne zvyšuje. Pokiaľ ide o obchod, ťažkosti boli s dovozom chleba, pečiva, mlieka a vajec. Toto bolo často predmetom kritiky verejnosti na rôznych verejných schôdzach , ale aj mimo nich. Chlieb začiatkom roku chodil nekvalitný a teraz chodí neskoro a často v nedostatočnom množstve. Podobne je to s mliekom, maslom a vajciami. Nedostatočne bol zásobovaný obchod so zeleninou, hlavne zimnou kapustou, ale ani v lete nebolo dosť zeleniny. Ostatné druhy produktov boli v dostatočnom množstve i sortimente. 
Úsek školstva a kultúry
V tomto roku oproti minulým rokom vznikli v školstve zmeny. Predovšetkým významnou skutočnosťou je, že sa tu osamostatnila Stredná všeobecnovzdelávacia škola. Do 1. septembra 1963 bola táto škola po zrušení Jedenásťročnej strednej školy - pod jedným riaditeľstvom so Základnou deväťročnou školou a s tým istým učiteľským sborom. V dôsledku realizovania nového školského zákona sa tieto školy oddelili i pokiaľ ide o riaditeľstvá. Riaditeľom SVŠ je Karol Džupa, ktorý bol predtým riaditeľom oboch škôl. Na tejto škole je ďalších sedem učiteľov, ktorí vyučujú v piatich triedach riadneho štúdia a v dvoch triedach večerného štúdia. Večerné štúdium tu má prvý a druhý ročník, zriadený pre pracujúcich obce. Na Základnej deväťročnej škole je riaditeľom Imrich Križan, predtým bol zástupcom riaditeľa. Obe školy používajú tie isté kabinety a pomôcky. Školy v tomto roku neučia v tribúne na ihrisku pretože opravou starej školy získali dve učebne s pomocou ktorých  sa podarilo zabezpečiť len plné dvojsmenné vyučovanie. ZDŠ má 29 tried, 1 050 žiakov a 40 pedagogických pracovníkov.
Na materskej škole nevznikli žiadne zmeny a podobne je to aj na Poľnohospodárskom odbornom učilišti, kde majú oproti dvom triedam v minulosti v tomto roku tri triedy. Ani v hudobnej škole niet zmien. V septembri chodili pre opravu starej budovy žiaci ZDŠ na štyri smeny až do októbra, odkedy je iba dvojsmenné vyučovanie. Na druhú stranu chodí viac ako 57 % žiakov ZDŠ.
Kultúrnu úroveň občanov našej obce oproti minulosti podstatne pomáha zvyšovať predovšetkým televízia. V obci je 190 televízorov (zahlásených na poštovom úrade). Profesionálne divadla do našej obce nechodia, až na pár vystúpení kabaretov, ktoré usporiadali členovia DJZ v Prešove a niekoľko ochotníckych súborov pásmo spevov s Janou Guzovou, Echo - kvartet - fúkacie harmoniky, a iné ako aj niekoľko ochotníckych divadelných predstavení z okolia (zo Šar. Draviec, Sabinova). Závody a školy usporiadavali zájazdy do divadla v Prešove dosť pravidelne. V celku kultúrna úroveň našich občanov je v pomere k iným obciam na vyššej úrovni. V obecnej knižnici sa urobilo v tomto roku do 11 000 výpožičiek. Najviac čitateľov je z radov mládeže a detí.
Výstavba
V tomto roku našou najväčšou stavbou bola výstavba novej haly Odevných závodov. V tomto roku sa urobila podstatná časť haly a to do konca roka sa vystavili všetky poschodia a skoro celá budova bola prikrytá. Hrubá stavba bola urobená aj na sociálnej a administratívnej časti, na trafostanici a dokončené bolo ústredné kúrenie. Teraz je už vidieť, že to bude pekná továreň. Ďalej sa urobila podstatná časť pri výstavbe na kúpalisku. Urobil sa výkop a zabetónovanie celého bazénu, zabetónovali sa základy pod priľahlú budovu a započalo sa aj s výstavbou šatní. Táto stavba je budovaná z akcii Z, preto vyžaduje mnoho úsilia zo strany miestnych funkcionárov. Napriek tomu sa v stavbe pokračuje tak, že v skorej budúcnosti sa bude môcť kúpalisko už používať.
V rámci GO sa investovalo 120 000 Kčs na opravu starej školy pri parku. Opravila sa strecha , podlaha v dvoch veľkých učebniach sa vystavali priečky, čím sa získali síce menšie, ale dve učebne. 80 000 Kčs bolo investovaných v rámci GO tiež do budovy materskej školy, kde okrem drobných opráv sa urobili parkety a pod. Tieto výdavky financoval ONV.
Na ŠM sa v tomto roku započalo s výstavbou kravína T 174/3 a bola daná do prevádzky závodná jedáleň a opravárska  dielňa. 
Inde v našej obci neboli investované väčšie sumy na výstavbu v tomto roku. Pokiaľ ide o výstavbu v našej obci všeobecne, treba povedať ešte toto: Napriek tomu, že naša obec je počtom obyvateľstva malá, má strediskové postavenie. Sústreďujú sa to rôzne služby pre obyvateľov, ako zdravotné, komunálne, je tu množstvo pracovných príležitosti, obchody, školy a pod. pre veľké okolie. Táto skutočnosť si vynucuje zlepšovanie služieb i výstavbu. Nie vždy však túto skutočnosť kvitujú s potrebnými investíciami vyššie orgány. Tak teda ostáva na miestnych funkcionároch, že musia vyvinúť veľmi veľké úsilie, ak chcú dosiahnuť akúkoľvek výstavbu v našej obci. Nič sa tu ešte nedialo tak, aby to boli naplánovali vyššie orgány sami a potom sa to realizovalo. Za každou akciou treba vyvinúť veľa úsilia. Tak napr. sa už veľa popísalo a nahovorilo na rôznych fórach (i najvyšších) o tom, že v Lipanoch má opodstatnenie výstavba nemocnice. Hovorí pre to objektívna skutočnosť. Nie menej úsilia bolo potrebné vyvinúť k tomu, aby sa započalo s výstavbou Odevných závodov. Takto teda, do našej obce nič samo neprišlo, pre každú maličkosť treba veľa námahy ochotných funkcionárov. Píšeme to preto, že už vidíme pred sebou tie časy, kedy si život vynúti ďaleko väčší i hustejší rozvoj všetkého v obci. Vieme to preto, že pre tento rozvoj sa tu stava veľký Odevný závod, ten si privolá ďalšiu výstavbu rôznych zariadení a treba teda to všetko, čo sa nám teraz iba s veľkou námahou darí občas získať iba časť toho, čo by bolo potrebné. Preto je práca terajších funkcionárov i ostatných ochotných občanov v istom slova zmysle priekopnícka, nezávideniahodná, ale pre budúcnosť veľmi vďačná a potrebná. Nie je potrebné pritom uvádzať mená, je ich veľa, všetkých však potešuje každá koruna prestavaná v našej obci, pretože každá koruna je tehlou pre intenzívnejší rozvoj obce a pre zlepšené životné i kultúrne podmienky. V tomto roku boli dokončené družstevné bytovky, sú to prvé v Lipanoch. Ide o tri štvorbytovky. Ďalej sa nasťahovalo do dokončenej osemnásťbytovky 11 rodín a v časti bytov sa zriadil internát pre žiakov Poľnohospodárskeho odborného učilišťa.
Masové organizácie
V obci je pomerne hodne masových organizácii, no iba niektoré sú aktívne. Najaktívnejšou organizáciou je Telovýchovná jednota Odeva Lipany. Má niekoľko oddielov z ktorých najlepšie si počína futbalový. V jesennej časti sa umiestnil na prvom mieste v I. A triede skupiny C. Ostatné športové odvetvia sú už menej aktívne. Úspešne sa skončila tretia detská okresná olympiáda v našej obci. Pomerne aktívna je tiež organizácia Požiarnikov, Ovocinárov a záhradkárov. Ostatné nevykazujú uspokojivú prácu.
Úsek zdravotný
Očakávali sme zväčšenie služieb v zdravotníctve v tomto roku predovšetkým, že tu bude poliklinický spôsob ošetrovania a aj že služby zdravotnícke budú rozšírené. Nestalo sa tak, naopak, jednu detskú lekárku preložili a o ňu znížili stav lekárov. Rozšírili sa síce priestory zdravotného strediska o prístavbu, ale tieto sú nevyužité. Na tomto úseku miestni činitelia vynaložili veľa úsilia jednak preto, krajskí činitelia chceli zrušiť v Lipanoch aj ďalšie služby - interného lekára, röntgén, EKG a pod. a jednak preto, že existencia týchto služieb ostala na závislosti od plánovanej nemocnice. Viedli sa spory a dokazovania či má väčšie oprávnenie výstavba nemocnice v Sabinove a či v Lipanoch. Po veľkom úsilí bolo dosiahnuté, že sa služby zdravotné už nebudú ďalej v Lipanoch rušiť a ani za rozhodnutím kde sa bude stavať v niekoľkoročnej budúcnosti nová nemocnica, nepadlo ešte posledné slovo. V tomto roku bolo na tunajšom zdravotnom stredisku, kde pracuje 6 lekárov, ošetrených do 80 000 občanov. V miestnej pôrodnici sa narodilo v tomto roku 685 detí pri kapacite 16 lôžok. Svedčí to o tom, že sa už pôrody doma obmedzili aj v našej časti na minimum.
Niektoré všeobecné údaje
Na konci roka má obec necelých 2 600 obyvateľov. V tomto roku sa narodilo v obci 67 detí a zomrelo 7 ľudí. Ostatný prírastok je preto, že sa prisťahuvávajú noví ľudia. Lákajú ich zárobkové možnosti a jednak strediskovosť, dobré spojenie s okresným mestom a služby, ktoré v obciach sú.
Pokiaľ ide o počasie treba povedať, že krutá zima, ktorá bola na konci minulého roku trvala aj začiatkom tohto roku. Bola rovnako tuhá, veľa snehu, cez deň bolo až - 20 a viac stupňové (mrazy) zimy a v noci - 28 i viac. Jar prišla dosť neskoro, ale leto bolo veľmi teplé, trochu málo zrážok ako obvykle, ale stačilo na to, aby bola normálna úroda. Jeseň bola veľmi príjemná, teplá a dlho trvala. Zima prišla koncom novembra a koncom roka nebola tuhá. Denné teploty sa v priemere pohybovali okolo - 5 stupňov a nočné okolo - 10 stupňov. Úroda ovocia bola veľmi dobrá. Kým v iných oblastiach sa urodilo málo ovocia v našej obci a na okolí sa ho urodilo veľké množstvo. Bohatá bola aj úroda zeleniny a lesných plodov. Bolo pomerne veľa húb, mimoriadne veľa jahôd, černíc, čučoriedok a i. V tomto roku boli mimoriadne veľké zemiaky. V obci boli štyri havárie automobilov bez smrteľného úrazu. do 18 b.j. udrel hrom i keď sú na nej hromozvody. Zosobášilo sa 18 manželských párov z Lipan a 57 párov z okolia.      

