Rok 1958

	Rok 1958 je ďalším významných rokom na ceste k socializmu. Naša obec získala nielen na vzhľade po úprave chodníkov, ale aj nový odevný závod. Naši občania sú šťastní, lebo poznávajú, čo je to žiť v spoločnosti, kde niet vykorisťovania človeka človekom, kde niet pánov a preto ani bedárov, kde slovo človek znie naozaj hrdo. 
Odevný závod
Na jar roku 1957 sa začalo so stavbou haly na výrobu panelov a prefabrikátov. V priebehu stavby sa prišlo na to, že na výrobu panelov nebude dostatok surovín, preto hala bola prestavaná na odevné závody. Už 15. októbra 1957 sa začalo s pokusnou prevádzkou v novom závode. Ženy a dievčatá z našej obce i z okolia začali šiť montérky pre robotníkov. Oficiálne tento prvý veľký závod v obci začal svoju činnosť dňa 9. mája 1958, keď za prítomnosti zástupcu povereníka spotrebného priemyslu Jána Gregora, pracovníkov Krajského výboru a Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska, zástupcov Okresného národného výboru v Sabinove a zástupcov materského závodu v Prešove i všetkých pracovníkov v závode, dali do prevádzky nový závod, ktorý nesie meno: Odevné závody kapitána Jána Nálepku. Tento závod je postavený na pravej strane rieky Torysy, cestou k obci Dubovica. Už teraz dáva pracovnú príležitosť viac ako 300 ženám a dievčatám. Vyrábajú pracovné obleky, montérky, ale len čo sa pracovníčky zaučia do tajov konfekčnej výroby, začne sa s šitím aj náročnejších odevných výrobkov, ako sú vychádzkové obleky, bundy, vetrovky a podobne.
Zmeny v MNV
Na schôdzi voličov dňa 25. júla 1958 a to 12. a 20. volebného obvodu boli odvolaní členovia Miestneho národného výboru Božena Popielová a Ján Petruš a na ich miesto boli zvolení Andrej Darák a Jozef Sýkora. Potom bola prevedená aj zmena v osobe predsedu Miestneho národného výboru, keď na miesto Alexeja Liščinského sa novým predsedom stal Jozef Sýkora.
Dokončenie Sila
Koncom leta 1958 dokončili novostavbu obilného skladu Sila. Jeho základy sú štyri a pol metra pod hladinou spodnej vody. Budovu dali hneď do užívania a už úroda obilia z tohoto roku bola uskladňovaná v novom Sile. Budova obsahuje 17 komorových síl pre 60 vagónov obilia. Vyžiadala si náklad 12 miliónov korún. K budove vedie železničná vlečka.
Povodeň
Lejaky a prietrže mračien vyvrcholili koncom júna a rieka Torysa sa vyliala z brehov. Zatopila široké okolie - kamence. O 13,30 hodín dňa 29. júna 1958 pretrhla hrádzu k mlynu na Rovni a hneď potom pretrhla cestný most na ceste do Dubovice. Toto bola najväčšia povodeň za posledných 30 rokov. Pri výstavbe nového mosta pomáhalo aj vojsko.
Okrášlenie obce
Naša obec v rámci Veľkej vlasteneckej súťaže na okrášľovanie obcí sa umiestnila na prvom mieste v okrese a za odmenu dostala cement na chodníky. V roku 1957 sa urobil betónový podklad na chodníky po pravej strane námestia. Na podklad bol potom vyliaty asfalt. To isté sa potom toho roku urobilo aj na ľavej strane námestia a aj k stanici. Tým naša obec získala veľa na vzhľade a upravenosti. 
Obytné domy
Už v roku 1954 bol postavený štvorbytový dom pre učiteľov. V roku 1957 sa zásluhou rady Miestneho národného výboru postavilo tri štvorbytové domy a v roku 1958 boli postavené opäť tri športové domy. Všetky tieto obytné domy sú poschodové a sú postavené medzi obcou a osadou Pertovenec, čím obec s osadou celkom splynuli. Výstavbou týchto obytných domov sa dostáva ubytovanie v moderných bytoch našim pracujúcim. 

