Rok 1964
Úvod                                                                                                                                            
Kalendárny rok 1964 prežili občania Lipan v kľude, bez vážnejších rušivých vplyvov, alebo zásahov. Nevznikli žiadne mimoriadne celoštátne, celosvetové ani celoobecné problémy, ktoré by znekľudňovali náš život. V zásade sa zlepšila situácia skoro na každom úseku. Najviac v zásobovaní potravinami a dotovaní priemyselným tovarom. Môžeme teda pokladať rok 1964 za spokojný, kľudný, úspešný.
Školstvo a kultúra
V školstve nenastali žiadne väčšie zmeny v obci. Na Strednej všeobecnovzdelávacej sa zvýšil počet žiakov o dve, takže táto škola má sedem interných tried a jednu večernú. Okrem toho škola zabezpečuje výuku v jednej triede večernej priemyselnej školy odevníckej, ktorá je pri OZ a to štvrtý ročník a dve triedy nižšej priemyselnej školy. Do oboch týchto chodia  zamestnanci Odevných závodov. Počet tried na ZDŠ sa nezmenil a nezmenil sa ani počet tried na Poľnohospodárskom odbornom učilišti. V tomto učilišti nastala iba zmena, že namiesto pestovateľ - chovateľ je zavedený odbor pestovateľ - mechanizátor, takže sa žiaci okrem poľnohospodárskej výroby učia riadiť traktor a opravovať poľnohospodárske stroje. Výuku im pomáhajú zabezpečovať Štátne majetky v Lipanoch. Na Materskej škole vznikli zmeny pokiaľ ide o vedenie, odišla riaditeľka školy Kundrátova a namiesto nej bola menovaná nová riaditeľka Osadčuková. Okrem toho tu boli pridelené dve nové učiteľky mladé absolventky z pedagogickej školy. Škola má namiesto dvoch teraz tri triedy s celodennou starostlivosťou a zrušila sa trieda na výchovnú činnosť, pre nedostatok priestorov. Aj takto jedna trieda sa vyučuje v dolnej budove ZDŠ v nevyhovujúcich podmienkach. V Hudobnej škole pribudol ďalší interný učiteľ a to Tarašek, ktorý má časť svojho úväzku v Prešove, ale väčšinu učí v Lipanoch a to harmoniku, takže sa hudobný odbor rozšíril o hru na harmoniku. 
Pokiaľ ide o kultúru aj v tomto roku bola primeraná našim pomerom. Uskutočnili sa oslavy už tradičné ako MDŽ, oslavy 1. mája a i. Občania navštevovali divadlo v Prešove a to autobusovými zájazdmi, ale aj v obci vystupovalo niekoľko súborov z Prešova, Košíc a podobne. Kino bolo v tomto roku málo navštevované, vážnym konkurentom je televízia. 
Móda
Občania našej obce idú s módou v celej republike ba aj ostatného sveta. Dokazuje to nielen na vysokú životnú úroveň, ale aj kultúrnu vyspelosť. V obci sa nosia krásne a drahé obleky, kabáty i obuv a to nielen vo sviatok, ale aj v pracovné dni. U dám sa nosia šaty predovšetkým z tesilu, vlnených látok, hodvábu, silonu, večerné šaty prevažne z brokátu. Sukne sú po kolená, na spodku úzke, šaty šité na leto. Ako doplnky k oblekom sú v obľube lodičky, gondoly, poväčšine lodičky na ihlových podpätkoch. Vlasy učesané do rôznych účesov a natupiróvané. Korálky ustúpili do pozadia a nosia sa brošne. Ženy s obľubou majú zlaté prstene, náušnice i retiazky. Kým v prvej časti roka, teda v januári a februári dámy k večernej toalete nosili silonové rukavice v bielej, čiernej alebo inej farbe, ktorá ladila k šatám a to po lakeť i krátke, na konci roka vymizli. Punčochy silonové a moderné sú mriežkovité. Šatky, ktoré sa pred rokom veľmi nosili úplne ustúpili klobúkom a chlpatým čiapkam. Dámy nosia v zime kožuchy, podšívané kabáty, ale predovšetkým bundy krátke i dlhé z rôznych umelých vlákien i z prirodzených kožušín a to v rôznych farbách. Do módy prišli tzv. Italské plášte v rôznych farbách. Sú to plášte z umelej hmoty, ktorým úplne ustúpili igelitové plášte a montgomeráky. Do práce dámy nosia svetre z rôznych umelých látok, pričom vyhľadávanými sa stali svetre i pánske košele z banlonu. V zime ženy nosia čižmy.
Muži nosia obleky z tesilu, kordu a vlny. Nohavice sú úzke bez manžiet, kabátik s úzkou fazónkou, veľmi sa nosia vesty rovnakej, ale aj inej farby ako šaty. Kým na začiatku roka sa nosili motýliky na konci roka prišli do módy úzke kravaty. V lete sa nosia špicaté poltopánky v zime celé kožené teplé topánky. Mrazovky úplne vymizli. Muži nosili ku slávnostným príležitostiam biele košele s tvrdými goliermi a manžetami, obľúbené sú košele s dederonu.
Obliekanie a spoločenský život v našej obci je na úrovni ostatných miest v republike.
Úsek priemyslu
Počet pracovných príležitostí oproti predošlému roku v obci narástol predovšetkým v Odevných závodoch kpt. Nálepku. Znamená to súčasne, že sa obec zmenila, pokiaľ ide o triedny charakter. Už nie je to obec poľnohospodárska, ani obec drobnej remeselnej výroby, ale predovšetkým priemyselnou a až potom poľnohospodárskou. Dôkazom toho nie sú len priemyselné pracovné príležitosti, ktoré prevládajú nad poľnohospodárskymi, ale aj skutočnosť, že z celkového počtu zamestnaných osôb bývajúcich v Lipanoch pracuje v poľnohospodárstve len asi 10 %, zbytok, teda 90 % pracuje v závodoch, úradoch a iných zariadeniach. V poľnohospodárstve v Lipanoch je zamestnaných do 200 pracujúcich z čoho prevažná časť je z okolia. Tak ako predošlé roky aj v tomto roku veľa obyvateľov našej obce cestuje do práce mimo Lipan. Do Lipan zase veľa ľudí dochádza do zamestnania a to predovšetkým ženy do Odevných závodov. Pokiaľ ide o plnenie plánu, všetky závody na pôde našej obce plán v tomto roku splnili ba aj prekročili. Najviac nás potešuje skutočnosť, že sa v podstate dostaval Odevný závod a ku koncu roka sa na jedno poschodie nasťahovali dielne. Do konca roka závod zamestnával do 500 zamestnancov. Ostatné prevádzkárne a drobnejšie závody ostali bez zmien pokiaľ ide o počty pracovníkov i pokiaľ ide o vedenie týchto, až na KS, kde na miesto Jozefa Poláka nastúpil do riaditeľskej funkcie Ján Onderčo a na miesto námestníka František Ševčovič. Aby sme mali celý sled udalostí okolo OZ uvádzam niektoré údaje z tohto najväčšieho závodu nielen v Lipanoch, ale v celej sev. západnej časti okresu až po Prešov. Závod bol daný do prevádzky slávnostným aktom dňa 9. mája 1958 za prítomnosti povereníka a námestníka ľahkého priemyslu Gregora. Stroje boli väčšinou starších typov, pomerne opotrebované, takže pri nedostatku náhradných súčiastok boli ťažkosti. Koncom roku 1958, keď sa začali vyrábať dievčenské a chlapecké bundy, dostal závod pre výrobu ďalšie špeciálne stroje. Boli to dierkovacie, konfekčné a záverovacie stroje. Po slávnostnom otvorení závodu začalo sa pracovať už v dokončenej výrobnej hale.  Zároveň počet pracovníkov a dielni sa rozšíril tak, že v tomto čase bolo v závode celkom 6 výrobných oddelení. Na všetkých týchto oddeleniach sa vyrábali rôzne druhy pánskych a dámskych pracovných odevov. V III. štvrťroku 1958 boli presunuté z národného podniku Prešov ďalšie dve výrobné oddelenia, ktoré zároveň začali vyrábať detské vlnené a hracie nohavičky. V tomto čase bol závod v plnom obsadení. Prevádzka bola dvojsmenná s celkovým počtom pracovníkov cca 400. Postupom času, v krátkych intervaloch, prechádzali jednotlivé dielne na náročnejšiu výrobu, takže sa vyrábali mužské cajkové a štruksové nohavice, dievčenské nohavice, lyžiarske dievčenské a rôzne druhy detských nohavíc. Roku 1959 prešiel závod v druhom polroku z väčšej časti na výrobu chlapeckých a dievčenských búnd a roku 1960 bol celý závod preorientovaný na výrobu s rozšíreným sortimentom dievčenských a chlapeckých plášťov.
Plnenie hlavných ukazovateľov v jednotlivých rokoch:
P.č.	Ukazovateľ	 r. 1958    r. 1959     r. 1960     r. 1961     r. 1962     r. 1963     r. 1964 
  1. Výroba v kusoch  323455   434937    592747   580370   481330    652376   629911
  2. Pracovníci 	  216	       267	417	     398	         395	   402	       443
  3. Produktivita práce	
      na 1 prac.. v HV     65919    68189     69725      72145      75386      74419        69457
  4. Priemerný zárobok
      na 1 pracovníka	    1 020        991       1 077       1 120       1 174        1 097         1 153
V roku 1963 značne stúpol objem výroby v kusoch v dôsledku toho, že závod prevzal znova časť výroby pracovných oblekov. V roku 1964prešiel závod znova na výrobu detských vychádzkových odevov. V porovnaní s rokom 1962 objem výroby značne vzrástol a to v dôsledku zriadenia 2 nových dielní. Závod od svojho vzniku plní rovnomerne plánované úlohy. Plnenie úloh pomáhajú zabezpečovať najmä kolektívy súťažiace o titul "Brigáda socialistickej práce". O získanie tohoto titulu súťažia celkom 10 kolektívy. Šesť kolektívom bol titul za dosahované dobré výsledky udelený. Najlepších výsledkov  dosahoval kolektív oddelenia , kde je vedúca brigády Ižariková Mária, kolektív oddelenia vedúcej brigády Mikovej Štefánii, kolektív oddelenia 613, vedúca Repková Božena, kolektív oddelenia 621, vedúca brigády Škvarková Marta, kolektív oddelenia 622, vedúca brigády Šemanská Mária a kolektív oddelenia závodnej údržby, vedúci brigády Hanko Štefan. V priebehu roka 1964 nositelia titulu "BSP" zapojili sa do súťaže o získanie titulu "20. výročia SNP" a "20. výročia oslobodenia našej vlasti SA". V polovici roka 1959 po dohode s OÚNZ v Sabinove začal v závode ordinovať praktický lekár s dvojhodinovým úväzkom trikrát týždenne. Na základe ďalšieho jednania s OÚNZ v Sabinove podarilo sa zriadiť a vybaviť závodnú ambulanciu praktického lekára s dvojhodinovým denným úväzkom. Závodným lekárom je Dr. Bárdoš. Vzhľadom  na vysoké percento zamestnanosti žien v závode bola dojednaná ordinačná doba pre ženského lekára, ktorý v závodnej ambulancii ordinuje jeden deň v týždni po dobu dvoch hodín. Ženským lekárom je Dr. Straka. Koncom roku 1960 bola zriadená v závode kúpeľňa so sprchami a teplou vodou. Zvyšovanie starostlivosti o pracujúcich sa zabezpečuje na základe návrhov a pripomienok, zakotvených v kolektívnej zmluve.
Vedúcim závodu od založenia do 30. apríla 1960 bol s. František Lidík. Od 1. mája stal sa vedúcim s. Sivulič Michal. Vedúcim výroby od zriadenia závodu bol s Mochňak Bartolomej a teraz s. Ondrej Janič, ekonóm závodu od jeho zriadenia je s. Cvanciger Karol.
Hospodárstvo ŠM
Hospodárstvo ŠM v Lipanoch v r. 1964 hospodári na výmere 899 ha poľnohospodárskej pôdy. V pôdnom fonde nastal značný pohyb, pretože pozemky v kat. území Krivany boli odovzdané hospodárstvu Torysa a na druhej strane hospodárstvo Lipany prevzalo iné pozemky na Pustom Poli vo výmere 90 ha. Pozemky na Pustom Poli boli prevzaté po prevedenej HTÚP po zlikvidovaných súkromne hospodáriacich roľníkoch. V roku 1964 medzi jarným obdobím a žatvou bolo obdobie dlhotrvajúceho sucha, ktoré postihlo celý Východoslovenský kraj. V dôsledku toho úroda poľnohospodárskych plodín bola veľmi slabá. Napríklad priemerný ha výnos u 
pšenice bol dosiahnutý	15,9 q		oproti plánu 18,5 q
raže bol dosiahnutý		13,8 q		oproti plánu 16,5 q
jačmeňa bol dosiahnutý	  8,5 q		oproti plánu 17    q
ovsa bol dosiahnutý		  1,7 q		oproti plánu 16    q
Dlhotrvajúce sucho viac postihlo jarné obilniny.
V živočíšnej výrobe hospodárstvo ŠM tiež nedosiahlo plánovanú úžitkovosť pre nedostatok krmív. Dodávky v živočíšnej výrobe v globále však splnené boli. Vo vedení hospodárstva v r. 1964 nastali zmeny, pretože vedenie hospodárstva od 1. marca 1964 prevzal Alojz Bucko. Pri Štátnom majetku v Lipanoch od polovici roka bolo vytvorené mechanizačné stredisko - vedúcim je Jozef Tekula. Úlohou toho strediska je prevádzať opravy všetkých poľnohospodárskych strojov pre celý Štátny majetok. Hospodárstvo Lipany vytvorilo v roku 1964 svoju vlastnú stavebnú čatu, ktorá prevádzala drobnú investičnú výstavbu. Táto stavebná čata za pol roka postavila nové obliekárne pre pracovníkov (pre ženy a mužov), prevádzala rekonštrukciu maštale pre ml. dobytok, postavili umývaciu rampu, nakladaciu rampu a podobne. Postavili 2 veľké kôlne pre hospodárske stroje, ďalšiu začali stavať na mechanizačnom stredisku. 
Riaditeľstvo ŠM, ktoré je v Lipanoch má celkom 6 hospodárstiev. V roku 1963 boli len tri hospodárstva. Celková výmera poľnohospodárskej pôdy v roku 1964 sa zvýšila oproti roku 1963 o 1 800 ha. I tu došlo k niektorým kádrovým zmenám: od 1. augusta 1964 za riaditeľa ŠM bol menovaný Ing. Ján Varga. Do funkcie  hlavného technika majetku od 1. septembra 1964 nastúpil Ing. Anton Halčák. Do funkcie hlavného ekonóma majetku od 1. októbra 1964 nastúpil Ján Husár.
Obchody a pohostinstvo
Sieť obchodov ostala nezmenená. Zlepšila sa situácia pokiaľ ide o predaj mlieka, chleba, pečiva a mäsa. V predajni mlieka na dolnom konci obce sa zaviedlo dvojsmenné predávanie. Chleba je dosť v každom čase a nemusia vystávať rady žien ráno pred predajňou. V Mäsne sa zaviedlo tiež predávanie na dve smeny a obec je dobre zásobovaná s mäsom a mäsovými výrobkami. Ťažkosť je v tom, že nie všetky predajne sú zadelené do takej akostnej triedy, akú by si štandard životnej úrovne žiadal a tak teda niektoré druhy tovarov nedochádzajú v takom sortimente ako v mestách. Tak napríklad predajňa obuvi je v takom zadelení ako dedinské predajne a nedostať niektoré moderné druhy obuvi ako napríklad teraz veľmi moderné dámske poltopánky gondolky, alebo zimné dámske čižmy. Podobná situácia je aj v niektorých iných predajniach. Najväčšie problémy v obchodoch robia priestory, pre ktoré kultúra predaja je pomerne nízka. Predajne v našej obci podliehajú nie pod štátny obchod ako predajne v mestách spravuje ich Jednota ĽSD, cez to všetko sa však v našej obci predá množstvo tovarov nielen našim obyvateľom, ale veľkému množstvu okolitých sem gravitujúcim obyvateľom obcí. V roku 1964 obchody Jednoty mali obrat 27 800 000 Kčs.
Výstavba
Vo výstavbe sa začalo s výstavbou 18 bytovej jednotky, ktorá bude družstevnou stabilizačnou stavbou pre pracovníkov OZ. Okrem toho sa urobili základy novej šesťbytovej stavby pre občiansku družstevnú výstavbu. Pracovníci Autodružstva svojpomocne vystavili si ďalšiu halu. Z ostatných stavieb sa pracovalo na rozostavanej výstavbe. V podstate sa ukončila výstavba novej haly Odevných závodov. Ďalej sa urobil kus práce na výstavbe kúpaliska. Koncom roka sa započalo s výstavbou novej cesty na hornom konci obce, ktorá nepôjde cez most hore svahom na Miku, ale rovno a vyustí pri ovocnej škôlke. V tomto roku sa započalo tiež s výstavbou sušičky zemiakov, ktorá sa stáva za odevnými závodami. Započalo sa s výstavbou kafilérie, zberňa uhynutých zvierat v časti Špárovej. Prehĺbil sa Kamenický potok asi o 1 m, pretože bol zanesený.
Masové organizácie
V tomto roku konštatujeme úpadok aktivity masových organizácii. Pomerne pekne sa o svojich členov starajú rôzne záujmové organizácie a to organizácia záhradkárov, poľovníkov, ďalej sa aktívne ešte možno pokladať TJ, ČSPO, Invalidov, kým ostatné masové organizácie veľmi poľavili v práci. Temer žiadnu známku života neprejavuje zväz mládeže, SČSP a iné. Ako jednu z najaktívnejších organizácii pokladáme TJ Odeva Lipany a tak pokladáme za nutné uviesť o jej činnosti niektoré údaje vzhľadom aj k tomu, že táto organizácia pracuje aktívne už niekoľko rokov a jej činnosť je systematická, masová a úspešná.
TJ OZ má do 250 členov. V nej je organizovaných polovica mládež a druhá polovica starších. Jednota má tieto oddiely: futbalový, hokejový, základnej telesnej výchovy a turistický. Najaktívnejší je futbalový, ktorý má družstvo dospelých, ktoré štartuje v krajskej súťaži. Okrem toho oddiel má dorastenecké družstvo a družstvo žiakov. Hokejové družstvo dospelých štartuje v krajskej a dorastenci v okresnej súťaži. Oddiel ZFV je zameraný na činnosť ostatných športov, ktoré nemajú svoj vlastný oddiel, ako napríklad basketbal, stolný tenis, hádzaná, ľahká atletika a iné. Z týchto športov družstvá nie sú zapojené do súťaží, ale štartujú iba pre vlastné športovanie a potešenie. Turistický oddiel nie je zatiaľ masovým, ale združuje najmä mládež. TJ žije z vlastných finančných prostriedkov, ktoré majú z vlastných podnikov a športových akcií, prípadne z organizovania spoločenských zábav. Časť rozpočtu dotuje ČSTV. Výbor TJ riadi prácu už niekoľko rokov veľmi úspešne. Dlhoročným predsedom TJ je MUDr. Juraj Bárdoš. Medzi aktívnych organizátorov telovýchovného diania patria ešte: Šoltýs, Tejbus, Turlík, Molčan, Cvanciger, Poremba, Ševčovič, Fabián a mnoho iných. Ďalšia aktívna organizácia je Miestna organizácia Čsl. ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu v Lipanoch založená 10. januára 1958. V čase založenia mala 21 členov. V súčasnosti ich má 60. Zásluhu na založení organizácie má učiteľ majstrovskej poľnohospodárskej školy na Petrovenci Jozef Straňák, ktorý propagoval zakladanie organizácií na okolí Lipan a Sabinova. V obci sú dobré podmienky na pestovanie ovocia, o čom svedčia staré rodiace stromy. Najlepšie sa darí jabloniam, ktoré sú najrozšírenejším stromom v obci. Jablone tvoria okolo 65 % z celkove vysadených ovocných stromov. Najrozšírenejšou odrodou je jonatánka, ktorá sa aj v prevažnej miere vysadzuje. Aj keď sa ovocie pekne vyfarbuje a má dobrú chuť, predsa sa tejto odrode všade nedarí. V niektorých rokoch pre nedostatok vlahy vyrastajú len malé plody, ktoré sa potom hodia len ako druhotriedne ovocie. Orechom by sa v obci darilo nebyť jarných mrazíkov, ktoré ich často poškodzujú. Vonkoncom sa nedarí marhuliam. Aj napriek dobrým pestovateľským podmienkam ovocinárstvo v obci má  extenzívny charakter. Ten vyplýva z malej starostlivosti o jestvujúce ovocné stromy a kríky, z hustých výsadieb, vyšších kamenných tvarov  v niektorých starších záhradách, zo zanedbávania chemickej ochrany a nedostatočných odborných znalosti majiteľov záhrad a záhradiek. Zatiaľ v obci prevládajú polokmenné a vysokokmenné ovocné stromy. Napríklad v súčasnosti pre nedostatočnú chemickú ochranu je až 1/3 v jeseni obratých jabĺk poškodená obaľovačom jablčným. Extenzívny stav vznikol v obci preto, ovocinárenie nebolo životným zdrojom tunajších majiteľov ovocných záhrad. Celá doterajšia činnosť zväzu bola ovplyvňovaná uvedeným stavom ovocinárstva a preto mala prevažne charakter osvetový. Až do založenia organizácie málokto v obci poznal a vedel o jestvovaní typových podpníkov, ktoré sú základom zákrpových ovocných stromov. Prínos zväzu záhradkárov je zjavný. Prvé zákrpky jabloní sa vysadili v jeseni v roku 1958 v počte asi 20 kusov. Stromčeky dala škôlka Šterboholy u Prahy. V nasledujúcich rokoch zákrpky už dodala ovocná škôlka v Orkucanoch a Výskumný ovocinársky ústav v Klčove. V Lipanoch je v súčasnej dobe vysadených okolo 50 kusov jabloňových zákrpkov na podnoží M IV, pestovaných vo voľnom tvare. Z odrôd sú zastúpené najmä: Ontário, Jonatán, Starking, Parmena zlatá, Delicius a Coxová reneta. Zatiaľ nie je vysadený skoro nijaký stromček na type M IX a v tvare palmiet, vretien a podobne. V okolí Košíc a Michaloviec je rozšírený veľmi nebezpečný škodca ovocných stromov červec San Jose. Tento v Lipanoch nebol zatiaľ zistený. Táto poznámka je pre kroniku z hľadiska ovocinárstva dôležitá, pre sledovanie, či sa červec nedostane až do Lipan v budúcich rokoch. Organizácia zadovažovala pre svojich členov, ale aj občanov ovocné stromčeky a kríky, zeleninové semená, hľuzy kvetín, postrekové látky, umelé hnojivá a podobne. Miestna organizácia má zásluhu na rozšírení pestovania veľkokvetých begónii, stromčekových egrešov, ríbezlí, nových druhov gladiól a kríkových ruží. Organizácia dosiahla v plnej miere to, že vzbudila záujem o pestovanie ovocia a zeleniny, tiež o pestovaní kvetín, o intenzívnejšie ovocné tvary, avšak doteraz sa nedosiahlo v plnej miere toho, aby ovocinári sa starali o ovocné stromy v takej miere, ako o ostatné poľnohospodárske plodiny. Stromy sa už hnoja vo zvýšenej miere ako v minulosti, avšak značne sa zanedbáva ochrana ovocných stromov a kríkov a to najme chemická ochrana. Miestna organizácia má vo vlastníctve dva trakačové postrekovače, dosť málo využívané.
Voľby
13. júna 1964 sa uskutočnili voľby vo všetkých stupňov národných výborov , do SNR a i do NZ v celej republike. V našej obci voľby prebehli bez rušivých zásahov a skončili jednohlasne. Zmenil sa spôsob výberu poslancov a to v tom zmysle, že pôvodne bolo navrhnutých viac kandidátov z ktorých si mali možnosť občania prostredníctvom rôznych orgánov vybrať. Za našu obec bola do NZ zvolená inž. Oľga Malecká zo Sabinova. do SNR Anton Ťažký pred. KNV. Do KNV bol zvolený za poslanca Štefan Lazar, predseda Krajskej rady družstiev v Prešove, ináč rodák z blízkej Dubovice. Obaja boli predtým pohovor a na predstavovanie sa svojim voličom. Do ONV bol zvolený MUDr. Juraj Bárdoš a Anna Ižariková, pracovníčka z OZ kpt. Nálepku v Lipanoch. Okrem toho jeden náš občan, a to ing. Ján Varga je poslancom do ONV za obvod obce Torysa. Do MNV boli jednohlasne zvolení všetci kandidáti. 9. júla 1964 potom bolo prvé zasadnutie MNV v Lipanoch, kde boli zvolení noví funkcionári MNV a členovia komisií. Do MNV boli zvolení títo občania: 
Jozef Andraško, Veronika Fedušová, Ondrej Janič, František Jánošík, dr. Ladislav Andreánsky, Ján Lazor, Imrich Križan, dr. Eduard Vokál, Jozef Sýkora, Mária Mátheová, Mária Štroncerová, Ján Gira, Melánia Turlíková, Melichár Angelovič, Štefan Novák, Andrej Petruš, Karol Šima, Jozef Dlugoš, Anton Jura, ing. Ján Turlík, Štefan Molčan, Štefan Vološin, Ľudovít Pospíšil, Cecília Miková, Mikuláš Sopko, Oľga Nižníková, Jozef Lazorík, Bohuslav Srogoň, Alexander Obyšovský, Anton Turlík, Andrej Darák, Alexander Leško, Ľudovít Červeňák. Za členov rady boli zvolení:      
Ján Gira, ktorý sa stal novým predsedom MNV v Lipanoch. Podpredsedom sa stal Jozef Lazorík a tajomníkom MNV Andrej Darák. Členmi rady ďalej sú: Bohuslav Srogoň, dr. Ladislav Andreánsky, Ing. Ján Turlík, Ondrej Janič, Jozef Sýkora a František Jánošík.
Ďalej boli zvolené jednotlivé komisie a to takto:
Komisia poľnohospodárska, ktorej predsedom je Jozef Sýkora a členmi komisie sú Štefan Vološin, Veronika Fedušová, Sopko Mikuláš a ďalší traja aktivisti a to inž. Ján Varga, Ján Sýkorský a Štefan Seman.
Predsedom komisie pre výstavbu ju Inž. Ján Turlík a členmi komisie sú: Ján Gira, Štefan Molčan, Ľudovít Pospíšil a Anton Jura. Z aktivistov členmi komisie sú: MUDr. Juraj Bárdoš, Anton Reištetter, Michal Ištvan a Alexander Tejbus. 
Predsedom zdravotnej komisie je Jozef Lazorík, členmi komisie z radov poslancov je Mária Mátheová, Mária Štroncerová, Anton Turlík z aktivistov Jozef Sedlák, Dr. Albín Greš, Cyril Bedlovič a Terézia Bečaverová. Predsedom komisie finančnej a plánovacej je František Jánošík, členmi Alexander Obyšovský, Ľudovít Červeňák, Dr. Eduard Vokál. Z aktivistov komisiu dopĺňajú: Daniel Gajdoš, Štefánia Lešková a Alexander Miko. 
Komisiu pre školstvo a kultúru tvoria za predsedovania Ondrej Janiča títo členovia MNV: Oľga Nižniková, Melánia Turlíková, Imrich Križan a z aktivistov Vojtech Závadský, Anton Poremba, Andrej Hardoň a Jozef Kovaľ.
Predsedom bytovej komisie je Bohuslav Srogoň, členmi sú: Jozef Dlugoš, Cecília Miková, Melichár Angelovič, Ján Miňdas, Margita Grančaiová a Alexej Liščinský. 
Komisiu pre obchod tvoria: Dr. Ladislav Andreánsky a ďalej Andrej Petruš, Štefan Novák, Jozef Andraško, Pavla Kleitlerová, Anna Bicková, Štefan Falat a Ladislav Maniček. 
Existuje aj komisia na ochranu verejného poriadku, ktorej predsedom je Andrej Darák a členmi sú: Alexander Leško, Ján Lazar, Karol Šima, Alexander Lukáč, Jozef Polák, Andrej Stančík a Anna Grančaiová. 
Triedne zloženie poslancov MNV je takéto: robotníkov 10, technikov 7 a ostatné povolania 16. S voľbami do národných výborov boli aj voľby sudcov z ľudu i sudcov z povolania. Z našej obce boli za sudcov z ľudu zvolení: Dušičková, Trenčanová, Matejovská, Polláková, Mátheová, Regeci a do krajského sudu Leško. Za sudcu z povolania bol zvolený Michal Čuchta.
Rôzne údaje
Ku koncu roka obec má niečo cez 2 700 obyvateľov. Narodilo sa v Lipanoch 66 detí a zomrelo 9 ľudí. Rodičia dávali v tomto roku chlapcom meno Petrík, aj u dievčat je väčšia pestrosť, najviac však dostalo meno Iveta a Jana. Zosobášených bolo v lipianskej sobášnej sieni 75 manželstiev z toho 16 z Lipan. V pôrodnici sa narodilo za tento rok 713 detí z čoho trikrát dvojčatá, z Lipan však ani jedno. Počasie bolo veľmi príjemné. Kým v januári boli pomerne tuhé zimy, denné teploty okolo 15 ° pod nulou, nočné okolo 20 - 25, leto bolo veľmi teplé a suché. Ovocia takmer nebolo. Hodne pohynulo stromov - marhúľ. Koncom roka bola zima veľmi príjemná, cez deň nebolo ani raz nad - 5 a v noci nad - 7 stupňov. Snehu bolo veľa, takže lyžiari, sánkári a korčuliari si prišli na svoje. 
Zriadilo sa oddelenie VB 1. 7. 1964, náčelník je Stančík.



