Rok 1952
	Štvrtý rok prvej päťročnice znamená pre našu obec ďalšie zlepšenie a tak hospodársky, ako aj kultúrne. 
Prosperita JRD
Jednotné roľnícke družstvo docieľuje vzrast životnej, sociálne a kultúrnej úrovne družstevníkov. Spoločná a normovaná práca bola predpokladom rastu spoločného hospodárstva. Pri organizácii družstva si členovia na členských schôdzkach prerokovali a schválili normy jednotlivých prác. Naši družstevníci sa presvedčili, že správne zostavenie noriem, dobrá organizácia práce, riadne vedenie údržby strojov, nástrojov a prevádzkového materiálu dochádza ku zvýšeniu produktivity práce. 
Dokončenie stavby školy
Stavba strednej školy započatá v minulom roku bola ukončená v jeseni tohoto roku. Vyučovať sa začalo v polovici októbra. Veľa práce vykonali brigádnicky tak naši občania, ako aj občania z priškolených obcí. Horšie to bolo s odbornými robotníkmi, najmä s murármi, ktorých bol veľký nedostatok. Na stavbe sa pracovalo aj cez zimu. Takto vyše 800 žiakov dostalo novú, modernú školskú budovu, ktorá bude lepšie plniť svoje poslanie. Budova je dvojposchodová, má 8 učební, dve laboratória, kabinety, veľkú telocvičňu a byt pre školníka. Do novej školy bol zapojený aj vodovod -  zo skupinového vodovodu.
Nábor do JRD
Koncom augusta prišla do obce agitačná skupina, ktorá previedla nábor do Jednotného roľníckeho družstva. Až na nepatrné výnimky, všetci občania sa stali členmi Jednotného roľníckeho družstva. Už v jeseni sa začalo s rozorávaním medzí v celom chotári. Občania sústredili dobytok do spoločných maštaľní Jednotného roľníckeho družstva. Avšak hneď na začiatku sa vyskytli ťažkosti, ktoré zahamovali ďalší rast Jednotného roľníckeho družstva. V prvom rade bol nedostatok ustajneného priestoru, kapacita maštaľní nestačila a potom sústredený dobytok nemal dostatok potravy. Stalo sa to tým, že jestvujúci družstevníci ešte neboli pripravený na taký prudký rast členstva a nemohli mať hneď potrebnú krmovinovú základňu. Okrem toho sa členmi Jednotného roľníckeho družstva stali aj takí roľníci, ktorí už pre starobu nevládali pracovať, takže zjavil sa nedostatok pracovných síl. Aj vzhľadom na zväčšenú výmeru neboli hneď Strojno-traktorové stanice zabezpečené potrebným strojovým parkom, lebo v tomto roku vzniklo veľa nových celoobecných Jednotných roľníckych družstiev v okrese.

