Rok 1959

	Vstúpili sme do nového roku s dôverou, ku ktorej nás oprávňujú dobré výsledky práce a celej našej činnosti v roku 1958. Keď minulý rok bol bohatý na významné udalosti v tomto roku sme urobili ďalší významný krok pri socializácii našej dediny.
Celoobecné JRD
V marci tohoto roku všetci naši občania - roľníci pochopili nutnosť neustáleho zvyšovania poľnohospodárskej výroby, ktorá je možná len cestou družstevnej veľkovýroby a preto podpísali prihlášky do Jednotného roľníckeho družstva, ktoré sa takto stalo celoobecným. Presvedčili sa už všetci, že cesta k socializmu, cesta ku krajšej budúcnosti vedie len cez Jednotné roľnícke družstvo, lebo len roľnícke družstva sú tou formou, ktorou možno spojiť a zladiť osobné záujmy roľníkov so záujmami spoločnými. Horšia situácia sa však prejavila pri pracovných silách. Priemerný vek našich výkonných roľníkov prekročuje šesťdesiatku, preto bolo potrebné uvažovať aj o inom spôsobe hospodárenia, takže bolo rozhodnuté, aby väčšiu časť pôdnej základne obrábal Štátny majetok a menšiu časť Jednotné roľnícke družstvo. 
Umelá planéta
Od 2. januára 1959 má naša slnečná sústava novú, umelú planétu. Je ňou sovietska kozmická raketa. Toto opäť udivilo našich občanov a obdivovali obrovské úspechy sovietskej vedy a techniky. Prekvapenia rástli, keď v priebehu roka pristala ďalšia raketa na Mesiaci a iná obletela Mesiac a vyfotografovala odvrátenú časť Mesiaca. 
Zníženie cien
Znovu sa priamo názorne ukázalo, ako prudko rastie blahobyt obyvateľstva a zvyšuje sa životná úroveň, keď dňa 8. marca 1959 sa znížili už po siedmy raz maloobchodné ceny spotrebných tovarov. Toto prenikavé zníženie cien uvítali naši občania s radosťou a sú povďační našej strane a vláde za starostlivosť o človeka. Súčasne od 1. apríla 1959 boli zvýšené prídavky na detí. Takýmto spôsobom sa sústavne zvyšuje hmotná a kultúrna úroveň obyvateľstva.
Športová činnosť
Organizovaná činnosť športovcov začína už roku 1930. Avšak jej skutočnú činnosť mohla náležite rozvinúť až telovýchovná jednota Sokol. Najväčší záujem sa prejavil o futbal. Už od roku 1954 súťažia futbalisti v I. A triede - krajskej futbalovej súťaže. Aj o hokej je záujem, ale ten je závislý od ľudu a preto sa zatiaľ nemôže plne uplatniť. Na jar roku 1958 uzavreli naši športovci aj družbu so športovcami zo závodu Tatra v Kopřivnici, v okrese Nový Jičín, s ktorými sa aj stretli pri letných telovýchovných slávnostiach. 
Stavba tribúny
V jeseni 1958 roku sa položili základy stavby novej, veľkej športovej tribúny na ihrisku. V tomto roku sa intenzívne pokračovalo v ďalšej výstavbe, pri ktorej brigádnicky pomáhali skoro všetci občania, lebo v našej obci je porozumenie pre snahy našej mládeže. Nová tribúna má mať šírku 12 m a dĺžku 40 metrov. Stavba si vyžiadala náklad cez pol milióna korún.
Okrášľovanie obce
Aj v tomto roku sa pokračovalo v akcii okrašľovania a úpravy našej obce. Zásluhou rady Miestneho národného výboru vybetónovali sa chodníky na vyšnom konci od Antona Reištettera hore po Sedláka a na nižnom konci od Vrábľa až po pôrodničku. Okrem toho bolo upravené námestie pri dolnom parku. Potôčik, ktorý pretekal cez námestie a ktorý bol vždy znečistený, bol zasýpaný a tak to bolo upravené široké priestranstvo. Aj mostnú váhu odtiaľ odstránili. Ďalej bolo upravené priestranstvo pred stanicou. Na takto upravené priestranstva bol daný asfaltový. Takýmto spôsobom sa stala naša obec úhľadnejšia a niet v nej blata. 
Novostavba ÚNZ
Dňa 1. septembra 1959 bola daná do používania novostavba ústavu národného zdravia. Tu boli zriadené ordinácie lekára pre obec, lekára pre okolie, zubná ambulancia. Často ordinuje tu aj detský lekár. V budove je aj byt pre lekára a slobodáreň pre ošetrovateľky. Budova je pri novej škole. 
Pridružená výroba pri MNV
Už skôr pri Miestnom národnom výbore boli zriadené tieto služby: holičstvo, stolárstvo, klampiarstvo, murárske a maliarske služby, pílenie palivového dreva, pílenie dosiek, výroba tvarníc, železných ohrád a dverí a v tomto roku pribudlo dámske kaderníctvo, rádioopravovňa na opravu rádioprijímačov a elektrických spotrebičov a výroba tehál. Všetky tieto zložky pridruženej výroby Miestneho národného výboru vďaka kvalitného prevádzania prác a služieb a dobrej organizácie, dobré prosperujú a veľmi dobre slúžia nášmu obyvateľstvu.
Zriadenie samoobsluhy
Pre zlepšenie obsluhy obyvateľov, boli zriadené samoobsluhy v obchodoch. Najprv bola zriadená samoobsluha na potraviny s prvým neónom a štíte a potom aj samoobsluha v drogérii. Obe samoobsluhy sú veľmi vkusne upravené, je v nich vždy dostatok tovaru a občania si ich chvália pre skorú obsluhu, takže dobre slúžia potrebám našich pracujúcich. 
Zriadenie reštaurácie
Prestavba jedálne a výčapu a prístavbou kuchyne s príslušenstvom, bola v kultúrnom dome zriadená moderná reštaurácia. Táto sa stala miestom príjemného odpočinku našich pracujúcich. 
Zriadenie JSŠ
V školskom roku 1959/60 bola naša Osemročná stredná škola premenovaná na Jedenásťročnú strednú školu, pretože postupným zriaďovaním deviatej, desiatej triedy v tomto roku vznikla aj jedenásta trieda. Prví maturanti na tejto škole vyjdú v budúcom roku. Naša obec takto dostala vyššiu strednú školu a naše deti budú môcť na nej získať vyššie vzdelanie a nemusia dochádzať vlakom do Sabinova. Takýmto spôsobom vzdelanie nášho obyvateľstva vzrastie.
Televízory v obci
Aj zásluhou stúpajúcej úrovne obyvateľstva obce sú aj zakupovanie televízorov. Prvý televízor mala Jedenásťročná stredná škola a aj Odevné závody kapitána Jána Nálepku. Koncom roka už bolo vidno päť televíznych antén. Mnohým občanom sa to zapáčilo a ich počet zaiste porastie. Aj keď obraz na televíznej obrazovke je zatiaľ slabší, tento bude výborný po vybudovaní televízneho vysielača na Dubníku pri Prešove.
Uhoľné sklady
V lete toho roku boli premiestnené uhoľné sklady za Silo, pretože ich umiestnenie pri stanici bolo nevhodné a kazilo vzhľad obce. K skladom sa predĺžila aj železničná vlečka od Sila. Pri sklade je aj mostová váha, preto nákup paliva sa stal pohodlnejším.


