Rok 1951
	Rok 1951 bol tretím rokom našej prvej päťročnice. V našej obci znamená ďalší krok v upevňovaní Jednotného roľníckeho družstva. 
Prechod JRD k III. typu
Každá novota v našej obci má svojich odporcov a pokiaľ sa na trvalo usalaší v mysliach ľudí, musí prekonať dlhú, tŕnistú cestu, plnú prekážok a ťažkosti. Tak to bolo aj pri zakladaní Jednotného roľníckeho družstva. Ale už rok usilovnej práce v družstve ukázal mnohým, ako možno oveľa ľahšie, pomocou účinných strojov získať bohatšiu úrodu a tým aj väčšie príjmy. Pretože prvý typ Jednotného roľníckeho družstva nevyhovoval, lebo na nezcelených, malých pásikoch rolí sa nedali dobré využiť stroje a ich preskupovaním po celom chotári sa strácalo veľa času, preto družstevníci sa rozhodli, že budú hospodáriť lepšie, racionálnejšie, že prejdú na skutočné a socialistické hospodárstvo prostredníctvom tretieho typu. 
HTU pôdy
Hlavným predpokladom tohoto typu bolo už hospodáriť na scelených lánoch, bez medzí a odmeňovať družstevníkov podľa vykonanej práce prostredníctvom tzv. pracovných jednotiek. Preto hneď z jari bolo prikročené k hospodársko - technickej úprave pôdy. Jednotné roľnícke družstvo dostalo scelené lány na Šejbe, na Hiji a na Petrovenci. Tým roľníkom, ktorí neboli členmi družstva a mali tam pozemky, boli im dané výmery na výmenu pôdy v iných honoch, v tej istej výmere, pričom bolo dbané aj na bonitu vymenenej pôdy.
Výrobný plán JRD
Naše Jednotné družstvo (roľnícke) sa začalo upevňovať hospodársky a organizačne. Členovia družstva prišli na to, že základnou podmienkou dobrého hospodárenia je starostlivo vypracovaný výrobný plán, bez ktorého je nemysliteľné dobre viesť veľké, spoločné, družstevné hospodárstvo. Takýto výrobný plán, za pomoci odborníkov z Okresného národného výboru a Poľnohospodárskej školy zo Sabinova, bol aj u nás pečlivo vypracovaný. Podľa tohoto plánu bolo jasne vidno, čo sa kde bude siať, koľko bude treba strojov a akých, koľko pracovných síl, koľko krmiva k zabezpečeniu chovu dobytka bude potrebné, ako sa zabezpečia investície a finančné zabezpečenie. Tento výrobný a pracovný plán bol podložený rozpočtom príjmov a výdavkov.
Pracovná jednota
Každá práca v družstve je normovaná a odmeňovaná prostredníctvom pracovnej jednotky. Takto naši družstevníci - roľníci dostávajú za svoju prácu aj spravodlivú odmenu. Ocenenie pracovnej jednotky sa prevádza na výročnej členskej schôdzke na podklade bilancie príjmov a výdavkov. Členovia sú teda zainteresovaní na dobrom hospodárení, lebo podľa výnosu sú aj odmeňovaní. Na odpracované pracovné jednotky dostavajú členovia družstva zálohu a to mesačne a potom po prevedenej bilancii doplatky.
Záhumienky
Pri hospodársko - technickej úprave pôdy bolo pamätané aj na záhumienky pre členov Jednotného roľníckeho družstva. Išlo o to, že každý člen dostal od správy družstva najviac 1/2 hektára ornej pôdy, na ktorej podľa záľuby mohol pestovať poľnohospodárske plodiny a tak chovať domáce zvieratá, preto záhumienky volajú členovia aj záľubou pôdou. 
Stavba Strednej školy
Školské pomery v obci boli už dávno veľmi biedne. Už za prvej Československej republiky bolo pri voľbách niekoľko krát prisľúbené, že sa postaví nová škola, ale až socialistické zriadenie umožnilo, že sa postavila nová stredná škola.. Je to aj zásluha Miestneho národného výboru a jej stavebnej komisie. So stavbou školy sa začalo na jar roku 1951 na Šejbe. Stavba sa prevádzala najprv svojpomocne, pričom pomáhali aj zaškolené obce Ďačov, Krivany, Dubovica, Rožkovany, Kamenica a Lúčka.   
 

