Rok 1955
	Rok 1955 je významným, jubilejným rokom, v ktorom sa naplnilo prvé desaťročie slobodného a radostného života v ľudovodemokratickej vlasti.
Život v obci
Za týchto desať rokov zmenila sa tvárnosť našej obce a zmenila sa aj spoločenská štruktúra. Vyrástlo aj naše Jednotné roľnícke družstvo, ktoré bolo vyzbrojené novými metódami práce. Všetci občania sa stali bohatšími, o nezamestnanosti a nedostatku niet už ani pamiatky. Žije sa aj kultúrnejšie.
Obyvatelia si s pozornosťou vypočuli z miestneho rozhlasu alebo doma pri prijímačoch, bilanciu uplynulého roku v novoročnom prejave prezidenta Antonína Zápotockého. Všade panovala veselá nálada a radostný optimizmus. 
Bilancia JRD -  doplatky členom
Aj členovia Jednotného roľníckeho družstva sa tešili z vykonanej práce a vykázali peknú bilanciu. Hneď začiatkom roku bola prevedená súvaha hospodárenia Jednotného roľníckeho družstva. Za dobré vykonanú prácu boli družstevníci statočne odmenení. Popri tom, že družstevníci dostali už zálohové - mesačne - za každú pracovnú jednotku po 10 Kčs a 3,60 kg obilia, teraz dostali doplatky a to za každú pracovnú jednotku po 12,50 Kčs, takže celková hodnota jednej pracovnej jednotky bola 22,50 Kčs a naturálie a to po 3,60 kg obilia na pracovnú jednotku. Každý člen Jednotného roľníckeho družstva s úsmevom preberal doplatky za svoju prácu a každý z nich sa vyslovil v tom zmysle, že oplatí sa statočne pracovať v družnom kolektíve a že by už nikto z nich nechcel jednotlivé drieť na úzkom pásiku políčka. Aj ostatní občania sa s nevšedným záujmom zaujímali o bilanciu Jednotného roľníckeho družstva, že ich celoročná námaha v malovýrobe ani zďaleka nebola taká výnosná. Hoci odozva bola teda veľká, predsa prírastok členov Jednotného roľníckeho družstva, z radov malých a stredných roľníkov nenastal. Treba však hodne namáhavej presvedčovacej práce, aby sa náš roľník presvedčil o skutočných výhodách družstevnej veľkovýroby a aby v minulosti naštrbená dôvera v družstvo bola znova u roľníkoch nadobudnutá.
10. výročie oslobodenia
Koncom januára si každoročne pripomínajú oslobodenie našej obce slávnou Červenou armádou. Tým viac spomínali tohoto roku, kedy uplynulo desať rokov slobodného života. Toto slávne výročie bolo aj verejne oslávené osvetovým zariadením pri Rade mestského národného výboru a to spomienkovou oslavou na ktorú hodnotný program dodala naša Osemročná stredná škola. Z príležitosti 10. výročia oslobodenia obce bolo rozhodnuté aj našu obec okrášliť a usporiadať tak, aby naša obec sa stala peknou a čistou. Občania toto rozhodnutie s porozumením prijali a chcú okrášliť svoje domy a okolie domu. Obec zasa mieni upraviť verejné priestranstva, najmä parky. Každý náš občan jasne vidí, že za posledných 10 rokov sa život v našej obci zmenil od základov. Z drobného, utláčaného malého roľníka sa stal hrdý a nebojácny pracujúci robotník, družstevník a roľník.
Naša mládež ČSM
Ani naša mládež nezaostala. Žije spokojne, dobre, zbavená strachu pred budúcnosťou. Je to už nová mládež, ktorá sa združuje v Československom sväze mládeže a v kolektíve družne pracuje a je v obci organizáciou, ktorá je v popredí záujmu strany a občanov a buduje socializmus. Začiatkom februára pozdravili svoj II. zjazd. Tento zjazd a výsledky rokovaní naša mládež zhodnocovala na svojich schôdzkach, usporiadavajú kultúrne podujatia, čo je tiež dôkazom, že výchova novej, štátnej socialistickej organizácie aj v našej obci ide správnou cestou.
Spomienka na Víťazný február
Historické februárové dni v roku 1948, ktoré zaradili definitívne našu vlasť do svetového tábora demokracie, socializmu a mieru, majú odozvu aj v našej obci. Toho roku vyzneli oslavy Februárového víťazstva veľmi dôstojne. Program osláv vyplnili žiaci našej Osemročnej strednej školy. Tieto oslavy vyzneli u nás v tom zmysle, že Víťazný február opäť dokázal, že ľud je tou rozhodujúcou silou, ktorá vytvára dejiny a môže naplno rozvinúť perspektívy našej socialistickej výstavby. Všetci naši pokrokoví občania si uvedomili nesmierny dosah a vplyv Februárového víťazstva a to nielen na hospodársky život našej obce, ale aj na kultúrny život. 
Medzinárodný deň žien
Už tradične každý rok 8. marca oslavujeme Medzinárodný deň žien. Tohoročné oslavy sa niesli v znamení boja za rovnoprávnosť žien s mužmi na celom svete a za svetový mier. Do programu osláv sa zapojila najmä naša mládež. Ženy v našej obci si uvedomili, že majú nielen možnosť, ale aj právo sa zúčastňovať na socialistickej výstavbe vlasti za úplne rovnakých podmienok ako mužovia.
Výbor žien pri MNV
V našej obci sa o pomoc rodine a najmä detí zamestnaných matiek stará Výbor žien pri Rade miestneho národného výboru. Dáva možnosť umiestniť detí do detských jaslí, do materskej školy a do družiny mládeže.
Detské jasle
Detské jasle boli zriadené už pred troma rokmi a v nich detí zamestnaných matiek a to do dvoch rokov dostavajú celodenné zaopatrenie a sú pod odborným dohľadom. Matky svoje detí zverujú do opatery vychovávateliek pred odchodom do práce a po návrate z práce si ich berú domov. Deti tu dostávajú výdatnú stravu.
Materská škola
V materskej škole sú umiestnené deti od 3 do 6 rokov a táto škôlka bola v našej obci zriadená už v roku 1946. Pretože o materskú školu je veľký záujem, dochádza do nej priemerne do 50 detí, preto sú zriadené dve triedy, v ktorých vyučujú hravým spôsobom učiteľky, keď pomocou hier vychovávajú statočných a čestných občanov. 
Družina mládeže
Družina mládeže bola zriadená v roku 1952 v budove novej Osemročnej strednej školy. V nej dostávajú žiaci desiatu  a obed za ktoré platia podľa majetkových pomerov rodičov. Okrem toho po ukončení vyučovania si žiaci vypracovávajú domáce úlohy, učia sa a aj pobavia spoločenskými hrami pod dozorom vychovávateľky. 
Takto potom môže matka spokojne a bez obáv o svoje deti, spokojne pracovať na svojom pracovisku, keď o detí a o ich opateru a dobrú výchovu je takto postarané. 
Zriadenie pôrodničky
Začiatkom tohoto roku začala svoju činnosť v našej obci pôrodnička. Umiestnili ju v dome, kde bola Materská škola, ktorú presťahovali do budovy starej Strednej školy. Celú budovu pôrodnice prestavali a opravili, aby dobre slúžila svojmu účelu. Aj toto je zásluha Výboru žien a Rady miestneho národného výboru a je dôkazom jej starostlivosti o naše ženy. Najbližšia pôrodnička je v Prešove. Táto pôrodnička dobre slúži našim pracujúcim matkám, ktoré za to vďačia našej strane a vláde, ktoré sa starajú o dobro človeka. 
Zníženie cien
V poradí už štvrté zníženie maloobchodných cien od 1. apríla 1955, vyvolalo radostný ohlas a vzrušenie v našej obci. Naši pracujúci si môžu kúpiť opäť viac a lacnejšie spotrebný tovar. Najväčší záujem prejavili naši občania o práčky, ľadničky, vysávače prachu, obuv a textil. Ceny spotrebného tovaru sa znížili v priemere o 11 %. 
Zvýšenie výkupných cien
Náš družstevník a roľník sa potešil aj tým, že v marci boli zvýšené výkupné ceny hovädzieho dobytka o 1,40 Kčs za každý kilogram živej váhy. Taktiež boli zvýšené aj nákupné ceny krupónov, čakanky a niektorých iných hospodárskych produktov. Takto na jar 1955 bola v našej obci dvojnásobná radosť a táto bola aj oprávnená. 
Jarné poľnohospodárske práce
Náš družstevník a roľník odpovedal na zvýšenie nákupných cien hovädzieho dobytka a na štvrté zníženie maloobchodných cien tým, že napriek veľmi nepriaznivého jarného počasia, ktoré veľmi ovplyvňovalo priebeh jarných prác, tieto sa všemožne usilovali načas v agrotechnických lehotách a kvalitne previesť jarné poľnohospodárske práce, aby takto bola zabezpečená výživa nášho pracujúceho ľudu. Náš družstevník a roľník už dobre vie, že len kvalitným a skorým prevedením jarných poľnohospodárskych prác, ošetrením ozimín, lúk a pasienkov a tiež dodržiavaním osevných postupov možno zabezpečiť zvýšenie poľnohospodárskej výroby a sú tým dané predpoklady pre vysoké hektárové výnosy na poliach Jednotného roľníckeho družstva, malých a stredných roľníkov a že len tak sa zvýšia príjmy z rastlinnej a živočíšnej výroby pre našich družstevníkov a roľníkov.
Zmena predsedu MNV
Dňa 1. februára 1955 bola prevedená zmena v osobe predsedu Miestneho národného výboru, keď namiesto súdruha Petruša bol zvolený za nového predsedu člen Rady MNV súdruh Alexej Liščinský.
Akcia okrašľovania obce
Aj naša obec sa zapojila do Veľkej vlasteneckej súťaže na okrašľovanie miest a dedín, z príležitosti 10. výročia oslobodenia našej vlasti.
Už 2. apríla 1955 v rámci tejto akcie bolo prevedené jarné upratovanie. Občania si vyčistili svoje dvory a upratali okolie domu. Potom sa zapojili do úpravy ulíc, verejných priestranstiev a parkov. V tejto akcii bola naša obec vyhodnotená ako najlepšia v našom okrese. Táto akcia jarným upratovaním neskončila. Pristúpilo sa k oploteniu parkov. Starý, drevený plot bol nepekný a bol vždy polámaný a to tým, že pri zvode dobytka bol tento vážený na obecnej mostnej váhe, ktorá bola v blízkosti dolného parku a dobytok a roľníci z našej a susedných obci uviazovali o plot. Uvažuje sa o premiestnení tejto mostnej váhy. V rámci tejto akcie sa v júni dokončila vonkajšia maľba domov a hneď potom sa prikročilo k betónovaniu základov pod železný plot okolo obidvoch parkov a najviac aj okolo starej školy, ktorá súvisí s dolným parkom. Taktiež cez potôčik, ktorý preteká cez námestie boli urobené tri betónové mostíky, ktoré vedú k parkom. Potom bola vystavená nová, riadna príjazdná cesta k novej budove Osemročnej strednej školy.
Vodovod v obci
Na jar 1955 prikročilo sa aj k výstavbe rozvodnej, sekundárnej siete miestneho vodovodu, aby sa mohla naša obec zapojiť na skupinový vodovod Vyšný Slavkov - Prešov. Aj keď táto veľmi významná udalosť nebola nejako okázale oslávená, je isté, že výstavbou vodovodu získa naša obec aj občania veľa. Táto rozvodná sieť si vyžiada niekoľko miliónový náklad a plánuje sa dokončiť o dva roky.  Aj tu poznávajú naši občania, že naša strana a vláda berie slová zblíženia miest a dedín doslova a že venuje aj obciam rovnakú pozornosť ako mestám. V obci sa postavia hydranty. Vodovodné prípojky až po dom dostávajú občania bezplatne, čo znamená výkop a montáž vodovodných rúr až potom hradí štát. Väčšina zemných prác bola vysoko mechanizovaná a u občanov vyvolal veľkú pozornosť výkonný sovietsky výrobok, pásový buldozér na hĺbenie dvojmetrových priekop pre uloženie vodovodných rúr, ktorý predtým ešte nevideli. Obyvatelia získavajú takto zdravú pitnú vodu, ktorú budú mať pohodlne v domoch a nebudú musieť používať znečistenú vodu z drevených studní, do ktorých často preteká kal a špina z ulíc a dvorov, takže tieto studne sú zdrojom nákaz a chorôb.
Obilné sklady JRD
Naše Jednotné roľnícke družstvo začalo v jarných mesiacoch roku 1955 s výstavbou päťpodlažných obilných skladov (sýpka) pri svojich maštaliach na Petrovenci. Kapacita týchto skladov bude desať vagónov, čiže 200 ton a budú vystrojené modernými mechanickými zariadeniami. Stavba bola ukončená a daná do používania v ten istý rok.
Stavba Sila
Aj štátny výkupný podnik začal v roku 1955 s výstavbou veľkých obilných skladov "Silo" a to pri nových garážach Čsl. automobilovej dopravy. 
Stavba rodinných domov
Dôkazom zvyšujúcej sa životnej úrovne obyvateľstva a drobných zárobkových možností je aj stavba rodinných domkov. Nové domky si postavili Bartolomej Pistrák, Jozef Turlík, Št. Valkár, Kopnický, Greš, Roubenštrauch a iní. Všetky rodinné domky sa stavajú už priestrannejšie, najmenej dvojizbové a čo je nové, pamätá sa aj na kúpeľňu, čo predtým v obci nebolo.
Činnosť do KSS
Členovia našej dedinskej organizácie Komunistickej strany na svojej aprílovej schôdzke prediskutovali uznesenia okresnej konferencie KSS a uznesenia sjazdu Komunistickej strany Slovenska, ktorý sa konal 22. - 24. apríla 1955 pod heslom: "Vpred za úspešné splnenie uznesení X. sjazdu KSČ, za vybudovanie socializmu, za mier a bezpečnosť republiky". Z týchto uznesení vyniesli členovia strany patričné opatrenia pre ďalšiu činnosť v každodennej práci a v boji za mier. 
Sviatok práce
Tohoročný 1. máj sa u nás niesol nielen v znamení bilancie pracovných úspechov pri výstavbe socializmu, ale bol súčasne aj mohutnou manifestáciou pevného odhodlania udržať svetový mier. Naše obyvateľstvo slávilo radostne 1. máj, vedomé si svojich úspechov a svojej sily a je odhodlané kráčať k novým víťazstvom pri budovaní socializmu. Obec bola slávnostne vyzdobená a obyvatelia v nikdy nevídanom počte sa zúčastnili na slávnostnej manifestácii v Sabinove.  
9. máj
Radostné jubilejné dni, do ktorých sme vstúpili sviatkom 1. mája sa odrážali aj na oslavách 9. mája, v deň 10. výročia dovŕšenia nášho oslobodenia slávnou Sovietskou armádou. Za desať budovateľských rokov zaznamenala naša vlasť nebývalý rozkvet vo všetkých oblastiach života. Toto sa pravda muselo odraziť aj na živote našej obce a našich občanov. Najmä dnes si naši občania uvedomujú, čo získali za prvých 10 rokov slobodného života, že u nás je moderne vybudovaný priemysel, k družstevnej veľkovýrobe spejúce poľnohospodárstvo a prudko sa rozvíjajúca kultúra a umenie. Z nášho ubiedeného človeka sa stal dobrý hospodár na svojom a jeho život je stále radostnejší a bohatší.
Nácvik na I. CS
Do rámca osláv 10. výročia nášho oslobodenia pekne zapadla aj I. celoštátna spartakiáda. Do príprav na túto spartakiádu sa zapojila aj naša mládež v školách a miestnej jednotnej telovýchovnej organizácii Sokol. Nacvičovali prostné cvičenia s hudbou v novej telocvični Osemročnej strednej školy. Potom vyše 200 cvičiacich z našej obce sa zúčastnili na okresnej spartakiáde v Sabinove a na krajskej spartakiáde v Prešove. Niektorí z nich sa potom zúčastnili aj I. Celoštátnej spartakiády v Prahe. Toto podujatie bolo stredobodom pozornosti aj našej verejnosti a pekné vystúpenia našej mládeže presvedčilo našich obyvateľov, že sa môže na mladé pokolenie plne spoľahnúť, že nám vyrastajú statoční bojovníci na fronte výstavby socializmu a obrany mieru. 
Živelné pohromy
Hoci zima bola veľmi mierna, trvala veľmi dlho. Napadlo veľa snehu a ten sa potom skoro roztopil a pri tom aj pršalo, takže rieka Torysa sa rozvodnila a ohrozovala osadu občanov cigánskeho pôvodu. Týchto museli vysťahovať a pokiaľ povodeň trvala bývali v obci. Až v máji nastalo teplejšie počasie, ale už prvá búrka narobila škody, keď blesk zapálil stoh slamy na Hiji, ktorý patril výkupnému podniku. Je šťastím, že už ostatné stohy, ktoré tam boli od jeseni v počte do 20 boli už odvezené, lebo v blízkosti je dočasný sklad obilia a neďaleko obytné domy a hospodárske budovy. Leto bolo zas mokré, dažďu bolo hodne a najmä od polovici júla do polovice augusta stále pršalo. Takto bola ohrozená úroda, lebo obilie dozrievalo. Okrem toho rieka Torysa už po druhý raz sa rozvodnila a ohrozovala okolité pozemky  a tiež osadu občanov cigánskeho pôvodu a domy na druhej strane rieky Torysy za dubovickým mostom. Z týchto dôvodov Rada miestneho národného výboru svojim uznesením zo dňa 13. augusta 1955 vyhlásila všeobecnú pracovnú povinnosť všetkých občanov obce vo veku od 18. do 55. rokov. Toto operatívne opatrenie pomohlo zachrániť veľa domkov - dreveníc - občanov cigánskeho pôvodu a aj ohrozenú úrodu. Rieka Torysa vystúpila z brehov a na široko sa rozliala. Narobila veľa škôd, najmä odnesením pokoseného sena. 
Žatva
Dňa 14. augusta 1955, hoci bola nedeľa, začalo sa intenzívne žať, najmä na poliach Jednotného roľníckeho družstva a potom žali aj ostatní, ešte jednotlivo hospodáriaci roľníci. Nikto z radov našich občanov sa nepamätá, aby tak pozde, v druhej polovici augusta sa začalo žať. Je šťastím, že od 16. augusta nastalo už pekné počasie.
Žatevné brigády
Každý sa usiloval zameškané dohoniť a na výzvu našej vlády o záchranu úrody pomáhali previesť žatvu a mlatbu aj žatevné brigády. Do žatevných prác na našom Jednotnom roľníckom družstve sa zapojili okrem družstevníkov aj brigáda učiteľov, zamestnancov Čsl. automobilovej dopravy, študentov a športovcov telovýchovnej jednoty Sokol.
Splnenie dodávok 
Výsledok usilovnej práce družstevníkov a brigádnikov bol veľmi úspešný, lebo naše Jednotné roľnícke družstvo už 18. augusta, teda 4 dni od začiatku žatvy, malo už vymlátené toľko obilia, že mohlo splniť povinné dodávky obilia. Okrem toho naše Jednotné roľnícke družstvo zaznamenalo aj pozoruhodný úspech, keď ako prvé v okrese splnilo povinnú dodávku obilia nad 100 %, keď tieto dodávky splnilo 18. augusta na 117 %.
Mlatba a výkup
Mlatba prebiehala  veľmi hladko a aj výkup dodávok bol prevedený načas, najmä v obilí. Pre výkup bol v našej obci inštruktor, ktorý s osvetovým zariadením a s Radou miestneho národného výboru sa pričinili o skorý výkup dodávok.
Slabší bol výkup zemiakov, lebo aj ich úroda bola slabšia pre časté daždivé počasie cez leto. 
Jesenné poľné práce
Už za priaznivého jesenného počasia boli všetky jesenné poľnohospodárske práce  a to tak zber zemiakov a repy, ako aj siatie ozimín načas a kvalitne prevedené.
 


