Kronika


obce

Lipany


Obsahuje 604 (šesťstoštyri) číslovaných strán.



V Lipanoch 12. mája 1959.



Tajomník MNV				Predseda MNV

Úvod
Táto obecná kronika bola založená podľa Smerníc Povereníctva kultúry číslo 32367/1955-O-II/1 zbierky inštrukcií pre výkonné orgány národných výborov.
Táto kronika naväzuje na starú obecnú kroniku, ktorá bola vedená do konca roka 1944 a ktorá je uložená na Miestnom národnom výbore.
Písaním tejto kroniky bol poverený Viliam Hrehorčák, učiteľ, ktorý v tejto obci býva od roku 1926.
Slovenské národné povstanie
Už na jar roku 1944 naši občania sa dozvedeli o partizánoch, ktorí sa zdržovali najprv v lesoch v okolí obcí Kyjov a Šarišské Jastrabie, pozdejšie aj v okolí obce Kamenica, ba aj v našich lesoch. Medzi partizánmi z týchto obcí, boli aj sovietski partizáni. Nemci tabuľami na ceste označovali úsek cesty zo Sabinova smerom na Starú Ľubovňu za nebezpečnú, pre partizánsku činnosť a zakazovali sa po nej pohybovať od zotmenia, do svitania. Partizánska činnosť sa stupňovala a vyvrcholila v priebehu Slovenského národného povstania. Hoci naša obec je veľmi vzdialená od Banskej Bystrice, ohniska povstania, predsa naši občania o priebeh povstania sa zaujímali a tajne počúvali vysielač Banskú Bystricu.
Pomáhali aj našim vojakom a ukázali im cestu k partizánom, keď títo dňa 1. septembra 1944 prechádzali cez našu obec na povstalecké územie. Predné hliadky, ktoré išli na bicykloch zbadali Nemcov pri dolnom parku, preto sa hneď vrátili k svojmu oddielu a tento sa otočil a odchádzal späť k Starej Ľubovni, avšak potom na radu občanov, ktorí im ukázali cestu k partizánom, odišli poľnou cestou na Háj. Nemci sa obávali tohoto oddielu a až po príchode troch nákladných aut, obsadených po zuby ozbrojených vojakmi, najmä s ťažkými guľometmi, začali vojakov prenasledovať, avšak tí už boli v lesoch, kde sa Nemci neodvážili. Nemci chceli potom aspoň nastrašiť občanov a vyše hodiny lietali ich auta okolo dediny a vojaci mali na spúšti guľometov palce. 
Onedlho, dňa 14. septembra 1944 partizáni zamínovali železničnú trať na Balažke, aby vyhodili nemecké transporty. Zhodou okolností, meškanie transportu, prechádzal tadeto motorový osobný vlak do Orlova skôr a vodič neporozumel výstrahe partizánov a vyšiel na mínu. Bilancia bola strašná - 12 mŕtvych a viac ranených ľudí. Na miesto nešťastia sa dostavilo veľa našich občanov. Bola to však skutočne nešťastná náhoda, lebo predtým vždy najprv prechádzal nemecký transport, ktorý mal prednosť.
Potom naši občania pomáhali aj zbehom z tzv. Slovenskej armády, ktorí ušli od Dukly. Dávali im občianske - civilné obleky, potraviny a ukazovali im cestu do domovov, k partizánom alebo na povstalecké územie. 
Nezabúdali ani na partizánov. Týmto naši občania nosili potraviny, správy o Nemcoch a liečivá.
Okupantské úrady
Už začiatkom septembra 1944 bola zriadená v starej škole pri kostole nemecká poľná nemocnica a v meštianskej škole, v bývalej opatrovni bola umiestnená jednotka nemeckých poľných žandárov. Títo vypočúvali a perzekvovali ľudí, ktorí pomáhali partizánom. Vydali nariadenie o prechovávaní zbraní s tým, že u koho bude nájdená hocijaká zbraň, že bude zastrelený. Bolo zakázané zdržiavať sa na ulici po 20 hodine. Na zamedzenie prechovávania partizánov, musel mať každý majiteľ alebo nájomca domu na vchodových dverách napísaný zoznam obyvateľov s uvedením príbuzenského pomeru. Hľadali títo poľní žandári aj ľudí židovského pôvodu, ktorých už bez výnimky odtransportovali do koncentračných táborov. Takto bol odvlečený aj Dr. Juraj Bárdoš. Nemci sa v obci stáli pánmi života a smrti. Na každý prechod z jednej obce do druhej a aj na krátke odcestovanie musel mať občan povolenie od nemeckých úradov. 
Evakuácia Zemplína
Cez našu obec prechádzali už od konca septembra 1944 ľudia zo Zemplína a zo západného a severného Šariša. Naši obyvatelia týchto evakuantov veľmi ľutovali a radi im poskytovali nocľah alebo priechodné prístrešie. Od týchto evakuantov sa občania dozvedeli o násilí Nemcov, o tom, ako sa títo občania stali behom dvoch - troch hodín žobrákmi a často odišli len s batohom, keď ich domy podpálili, ich posielali na západ. Najhoršie bolo vtedy, keď prišli mrazy a neraz cestou zmrzli malé detí. Preto aj naši občania sa veľmi obávali budúcnosti. Od evakuantov sme sa dozvedeli aj o pohybe frontu, že už v októbri 1944 prešli Sovietske vojska cez Duklu do našej vlasti. To, že front sa blíži, ohlasovalo aj dunenie diel od východu, ktoré bolo počuť čím ďalej hlásnejšie.
Zákopové práce
Od októbra 1944 bola vyhlásená povinná práca pri kopaní zákopov pri obci Pečovská Nová Ves, pre všetkých práceschopných občanov vo veku od 18 do 60 rokov. Aj keď sa za prácu platilo, občania sa snažili aj napriek pokutám vyhnúť pracovnej povinnosti a nechceli slúžiť Nemcom.
Bombardovanie Prešova
Prieskumné lietadlá Sovietskej armády od septembra 1944 lietali až nad Prešovom a jeho okolím a guľometnou paľbou alebo malým bombardovaním rušili presuny Nemeckej armády. Dňa 4. októbra 1944 bola bombardovaná aj susedná obec Dubovica. To všetko pôsobilo aj na našich občanov, každý sa bál a s obavami hľadel do neistej budúcnosti. Najstrašnejšie bolo bombardovanie Prešova dňa 20. decembra 1944, ktoré všetci občania sledovali so zdesením, lebo výbuchy boli veľmi jasné a zem sa od nich odrážala a triesla. Bolo počuť aj lietadlá a osvetľovacími raketami ožiarenú oblohu. Veľa občanov sa ukrylo do pivníc alebo do prichystaných úkrytov. Pri bombardovaní Prešova zahynul aj náš občan Jozef Andraško od stanice, syn Mateja Andraška. 
Odvody na práce
Strašným bombardovaním Prešova boli prerušené už ohlásené odvody na práce. Tieto mali byť už 27. decembra 1944, ale uskutočnili sa až 7. januára 1945. Nemci chceli zapojiť všetko do totálneho nasadenia a pretože po augustovom Slovenskom národnom povstaní už nám nemohli dať do rúk zbrane, chceli, aby sme pracovali najprv na zákopových prácach a potom ísť ďalej pomáhať manuálnou prácou predĺžiť už prehratú vojnu. Odvodov sa museli podrobiť všetci občania vo veku od 16 do 60 rokov. Tunajší občania dostali osvedčenie tzv. "ausvajsy" na zákopové práce v Pečovskej Novej Vsi. Kto nemal "ausvajs" bol odsunutý do koncentračného tábora. 
Evakuácia obce
Dňa 17. januára 1945 bola vyhlásená nútená evakuácia (odsunutie) občanov našej obce a to mužov vo veku od 16 do 60 rokov. Podľa vyhlášky do 12 hodiny museli všetci mužovia odísť smerom na Poprad. Podľa toho sme usudzovali, že fronta od Dargova sa pohla. V obci bol plač. Naši občania aj naproti trestom, ktorými Nemci hrozili neposlúchli výzvu a odišlo len  málo občanov, a to len tí, ktorých odsunovali úrady. Takto odišli niektorí železničiari a poštoví zamestnanci. Viac občanov odišlo sa ukryť do obce Lúčka. Nemci odsunuli nemocnicu (poľnú), ktorá bola v ľudovej škole. Večer prišli do obce Maďari. Je to väčšia jednotka - možno prápor a ubytovali sa v celom Kultúrnom dome. Ráno už odišli ďalej a na ich miesto prišli nemecké jednotky. Tento deň o 8 hodine odišiel posledný vlak smerom do Prešova.
Posledné výčiny okupantov
Deň 18. január 1945 si pamätajú najmä občania cigánskeho pôvodu, ktorých Nemci pochytali, aby doplnili stav mužov pracovného útvaru, z ktorého veľa mužov ušlo. Aj miestnym občanom cigánskeho pôvodu sa podarili ujsť. Pri ich úteku Nemci strieľali a zastrelili občana Tuleju.
Večer Nemci chodia po domoch a obchodoch a rabujú. Elektrické svetlo už tento večer nebolo.
Dňa 19. januára 1945 prišli Nemci s tankami. Vo veľkom parku je ich 7 a na vyšnom konci pri Štefanovi Tulejovi zasa 3 tanky. Na ulici civilov nevidieť o to je viac nemeckých vojakov, ktorí však už robia všetko s chvatom. Nestačia ani dojesť obed a nakŕmiť kone, už ich komandujú ďalej a na ich miesto prichádzajú noví, ale vždy horší. Badať na nich, že len nedávno opustili zákopy. Do toho vojenského - frontového hurhaja zaznievajú výbuchy. Nemci ničia a vyhadzujú do vzduchu železničné mosty, trať, výhybky, vodáreň. Po každom výbuchu vidno letieť kusy koľajníc alebo telegrafných stĺpov. Detonácie sú strašné, 50 kg ťažké kusy koľajníc letia až na 200 m vzdialenosť. Nikto nemá celé obločné tabule. 
Rabovačky Nemcov neprestávajú ani nasledujúceho dňa - 20. januára 1945. Nemci celkom ničia železničnú trať, keď špeciálnym pluhom rozorávajú trať a rozrezujú podvaly. Koľajnice sú ničené na každom metre. Najväčší výbuch tohoto dňa bol vtedy, keď výhrevňa pre rušne vyletela do povetria. Súčasne sa rozsýpal aj 50 m vzdialený dom pre traťmajstra. 
Dňa 21. januára 1945 je už naša obec vo frontovom pásme. Všade plno munície. Tanky chodia k Pečovskej Novej Vsi a späť pre muníciu. Večer vidno požiare v Pečovskej Novej Vsi a v Červenici. Nemci strieľajú už aj s kanónov, ktoré sú pri rieke Toryse. Zdá sa, že sú to aspoň dve batérie, lebo neustále pália. Naraz večer o 22. hodine vidieť niekoľko červenosvietiacich kanónových striel. Guľometnú paľbu už počuť celkom blízko. Všetko utíchlo, ale naraz o 22,30 hodín vidno červenkasté svetlo a po ňom strašný výbuch, keď cestný most pri Polákovi vyletel do povetria. Cez dedinu počuť rachot tanku a za ním auta. O 22,45 hodín letí do povetria aj horný cestný most cez Kamenický potok a ešte strašnejšou detonáciou, ako pri prvom moste. 
Príchod sovietskej armády
Oslobodenie obce 22. 1. 1945
Dňa 22. januára o 3 hodine ráno vstúpili do našej obce jednotky Sovietskej armády. Aj keď ešte bola noc a nikto z občanov už 5 nocí nespal, predsa ľudia vychádzajú do ulíc a nadšene vítajú osloboditeľov - vojakov Červenej armády. Ľudia chcú riadne pohostiť Červenoarmejcov, avšak prvé jednotky po veľmi krátkom oddychu sa ponáhľajú prenasledovať ustupujúcich Nemcov. Ľudia sa tiež navzájom vítajú a blahoželajú si k oslobodeniu. V tejto radosti každý zabúda na útrapy a nedbá na strašný obraz spustošenej obce.
Škody na majetku – zbúrané domy
Pri dolnom moste sú zbúrané 4 domy, veľmi poškodených je 10 domov a príslušných hospodárskych budov. Mimo toho bola ťažšie ranená a utratila oko občianka Polláková. Pri hornom moste bolo 9 domov zničených a do 20 domov ťažko poškodených a aj príslušné hospodárske budovy boli zničené.
Strašná bilancia, ale v prvom nadšení si to nikto neuvedomuje. 
Požiare
Vznikli aj požiare. Horelo v obchodoch Adely Reištetterovej, Karola Mareša a Jozefa Knapíka. Požiare boli občanmi skoro zahasené. Aj tieto zapríčinili nemeckí vojaci, ktorí obchody vyrabovali, podpálili a rolety pozatvárali.
Prechod sovietskej armády
O dve hodiny po príchode prvých jednotiek Sovietskej armády už bol dolný most opravený. Potom už začali cez dedinu prechádzať tanky, auta, delostrelectvo, vozy a pechota. Všetko išlo sporiadane, ale toľko vojakov naša obec ešte nevidela. Jedným prúdom išli tri dni a tri noci. Ba videli sme aj hudby, ktoré hrali rezké pochody. Na križovatke sa rozdvojovali. Časť ich išla smerom na Brezovicu a druhá časť smerovala na Starú Ľubovňu. 
Každý vojak Sovietskej armády mal odhodlanie a pevnú vieru vo víťazstvo. Na otázku kam ide, pevne odpovedá "Do Berlína".
V obci zastihli ešte 3 nemeckých vojakov, ktorí nestačili ujsť po rabovačke a týchto odpravili. 
Prvý revolučný  MNV
Hneď po prechode fronty začal pracovať aj revolučný Miestny národný výbor, ktorý bol zriadený ešte v ilegalite. Členmi prvého Miestneho národného výboru boli:
Štefan Sedlák - Andrejov, Arpád Bedlovič, Andrej Pollák, Jozef Turlík, Ján Cuprák, Jozef Leško, Karol Mareš, Anton Reištetter a Eduard Gajer.
Prvým predsedom Miestneho národného výboru sa stal Štefan Sedlák.
Milícia
Jedným z prvých opatrení Miestneho národného výboru bolo zriadenie miestnej milície na ochranu majetkov občanov. 
Poštové spojenie
Nemecké vojsko pri ústupe zničilo aj telefónne spojenie. Pošta sa doručovala najprv len poslom. 28. januára 1945 prišiel nový prednosta pošty Eduard Konečný a pošta už bola prevážaná na saniach. Aj telefónne spojenie bolo obnovené.
Mobilizácia do československej armády
Spolu s vojskom Sovietskej armády prechádzali cez obec aj vojaci Československej armády, ktorí bojovali po boku Červenej armády. Títo vojaci buď tajne ušli do Sovietskeho zväzu, alebo ako vojaci tzv. Slovenskej armády nechceli bojovať proti Sovietskemu zväzu, zavrhovali bratovražednú vojnu, nechceli slúžiť fašistickým Nemeckým vrahom a preto na frontoch najprv prešli k sovietskym partizánom a potom sa prihlásili do československých brigád. Títo československí vojaci pri zástavke v obci rozprávali o strašných bojoch pri Dukle a o živote v Sovietskom zväze. 
Začiatkom januára 1945 bola prevedená mobilizácia vojenských osôb a to mužstva do 30 rokov, poddôstojníkov do 35 rokov, dôstojníkov do 45 rokov. Vojaci rukovali do Popradu, kde po vystrojení bojovali najmä pri Liptovskom Mikuláši, potom pri Strečne, kde sa fronta na krátky čas zastavila. 
Politický život
Hneď po oslobodení začal v obci aj politický život. Boli zriadené dve politické strany a to komunistická a demokratická strana. Aj Miestny národný výbor, ktorý bol reorganizovaný 6. apríla 1945 mal paritné zastúpenie obidvoch strán. 
Začiatok vyučovania v školách
Po vyčistení škol a ich obsadení učiteľmi bolo započaté vyučovanie a to už 3. marca 1945 na ľudovej škole a 15. marca 1945 na mešťanskej škole. 
Rozhodnutím Povereníctva slovenskej národnej rady pre školstvo a osvetu č. 1070/45 boli všetky školy a školské budovy zoštátnené, preto aj naša ľudová škola sa stala opäť štátnou. 
Kapitulácia Nemecka
Dňa 7. mája 1945 o 2,14 hodine po polnoci podpísalo Nemecko bezpodmienečnú kapituláciu.
9.máj  - oslavy mieru
Nielen v našej obci, ale na celom svete oslávili dňa 9. mája 1945 víťazstvo. Zvony sa slávnostne rozvučali, strašná vojna sa skončila. V našej obci je celkom iný život. Každý má úsmev na tvári a zračí sa spokojnosť. Všetci občania a žiaci zo škol sa schádzajú pred balkónom Kultúrneho domu, odkiaľ slávnostný prejav predniesol poslanec Peter Židovský a tajomník komunistickej strany Klein.
Návrat rasovo prenasledovaných
V tunajšej obci bolo do roku 1942 usadených do 80 židovských rodín. Podľa fašistických zákonov - rasových boli títo odtransportovaní do Nemecka a skoro všetci zahynuli v koncentračných táboroch. Otriasajúce boli najmä transporty celých vlakov, ktoré vyvážali rasove prenasledovaných židov z Maďarska a z Rumunska. Vyvážali ich v nákladných vagónoch, ktorých dvere a okná boli obití s ostnatým drôtom. Transporty sa zastavovali na stanici, lebo vlak bral vodu a tu boli zúfalé výkriky, ktoré si žiadali piť a jesť. Transporty sprevádzali nemeckí vojaci s guľometmi, ktorí nedovolili sa nikomu k vagónom priblížiť. Raz sa stalo, že jeden mladík ušiel, ale toho hneď guľkami z guľometov zastrelili. 
Niektorí z rasove prenasledovaných Židov sa zachránili tak, že odišli do lesov pri Blažove a tam pracovali ako lesní robotníci. Takto sa zachránil Mikuláš Zichermann so ženou, ktorí hneď po prechode fronty otvorili lekáreň a pomáhali liečiť obyvateľstvo, ktorým lieky predpísali lekári sovietskej armády, keď prechádzali cez obec, lebo iného lekára nebolo. 
Ďalej sa zachránili a vrátili sa z koncentračných táborov títo: Žigmund Ablõser so ženou, Adolf Friedmann so ženou, Vojtech a Herman Hendler, Nella a Ella Mandlová, Adolf Reich, Emil Heitlinger, dr. Juraj Bárdoš, Tibor Miko, Blanka Fuchsová, Edita Mandlová a Estera Rubínová. 
Títo au na dr. Bárdoša sa už trvalejšie v našej obci neusadili. Väčšina sa z nich vysťahovala do Palestíny. Nella a Ella Mandlová skoro zomreli na tuberkulózu, ktorú nadobudli v koncentračnom tábore. 
Zásobovanie
Zásobovanie obyvateľstva potravinami bolo veľmi ťažké. Doprava bola celkom prerušená. Nemci vyrabovali nielen obchody, ale aj civilné obyvateľstvo. 
Čierny obchod
Nezodpovední ľudia využili túto zlú situáciu a rozmohol sa tzv. "čierny obchod". Ceny potravín "na čierno" boli takéto:
1 q (100 kg) pšenice až 2.400 Ks, mäso 100 až 120 korún za 1 kg, masť 500 až 1 000 korún za 1 kg. cukor 250 až 600 korún a pod.
Prvé výročné povstania
Dňa 30. augusta 1945 boli prevedené oslavy prvého výročia slovenského národného povstania. Na slávnostnej akadémii prehovoril riaditeľ meštianskej školy Eugen Konček a za Komunistickú stranu Vida.
Kolkovanie peňazí
Dňa 18. septembra 1945 bolo prevedené kolkovanie peňazí a to tzv. slovenských korún a prvej emisie československých korún. Na každú osobu bolo možné okolkovať 2 000 Kčs (korún) a zbytok musel byť uložený na vklad. Takto štát chcel sa brániť proti vzmáhajúcemu sa čiernemu obchodu a devalvácii.
Vojsko proti záškodníkom
Od 25. septembra do 19. novembra 1945 bola ubytovaná v Kultúrnom dome jednotka nášho vojska, ktorá bola nasadená proti zbytkom nemeckých vojsk - záškodníkom, tzv. banderovcom a aby chránila proti ním obyvateľstvo. V mieste, ako aj na okolí sa však nevyskytli nijaké akcie, preto vojsko bolo odvolané.
Vlaková doprava
Ako už bolo uvedené, Nemci pri ústupe celkom zničili - zorali železničnú trať. Avšak úsilím našich železničiarov bola železničná trať čiastočne a postupne opravená tak, že už 20. augusta 1945 premával raz denne výpomocný vlak, tzv. "mlynská džurka" - vypožičaný vláčik, ktorý premával na vlečke vo Veľkom Šariši. Tento vlak premával z Lemešian do Lipian. Prvý riadny vlak začal premávať 6. septembra 1945.
Výmena peňazí
V dňoch 30. októbra až 4. novembra 1945 bola prevedená výmena všetkých peňazí. Každý dostal 500 korún - na osobu, za staré okolkované peniaze. Zbytok starých peňazí musel každý uložiť na viazaný, bezúročný vklad. 
Počasie
Zima bola veľmi mierna, čo bolo aj šťastím najmä pri prechode fronty. Väčšie mrazy neboli. Až začiatkom februára napadlo veľa snehu, ktorý sa potom dlho udržal. Jaro sa začalo pomerne pozde, ale bolo pekné počasie. V lete často pršalo. Jeseň bola mierna a dlhá, mrazy začali až v novembri.
Úroda
Minuloročné jesenné práce pre časté dažde, pre vyháňanie roľníkov na zákopové práce a pre vojnové pomery, neboli dokončené. Z týchto príčin bola aj úroda pomerne slabá.
Silvestrovská zábava
Po dlhej dobe bola opäť usporiadaná rozlúčka so starým rokom, ktorú usporiadal dobrovoľný zbor hasičov. Zábava bola veľmi vydarená.























Rok  1946
Bol už rokom mierového budovania: pomaly sa zahladzujú stopy po ničení, ktoré spôsobili fašistickí Nemci v našej obci. Občania na obnovu obytných domov dostali podporu od štátu, takže mohli previesť ľahšie opravy. 
Lístkový systém
Pre zlepšenie zásobovacej situácie a pre odstránenie tzv. čiernych cien, bola zavedená distribúcia potravín, šatstva a obuvi tak, že bol zavedený lístkový systém. Každý občan dostával lístky na šatstvo a obuv. Roľníci boli podľa výmery pôdy buď celkom ale čiastočne samozásobiteľmi, ale všetci dostávali lístky na cukor, ostatní občania dostávali poukazy na múku, chlieb, tuky, maslo a cukor. 
Dokončenie opráv železničnej trate
Zásluhou robotníkov bola opravená celá trať v úseku Prešov - Orlov a v polovici januára už vlak riadne premával  až do Orlova. 
Zriadenie  MOR
Osvetová činnosť v obci bola sústredená do nového orgánu, ktorý bol pomenovaný Miestna osvetová rad, ktorá má riadiť a usmerňovať celú osvetovú činnosť.
I. výročie oslobodenia
Medzi prvými podujatiami Miestnej osvetovej rady bolo usporiadanie slávnostnej akadémie z príležitosti prvého výročia oslobodenia našej obce Sovietskou armádou. Táto akadémia bola prevedená dňa 23. februára 1946 a program vyplnili miestne školy. Po programe bola tanečná zábava. 
Prvé voľby
Dňa 20. mája 1946 boli prevedené prvá voľby od oslobodenia. Predvolebný čas bol veľmi rušný, ale nenašiel ohlas medzi obyvateľstvom. Zase sa objavili staré spôsoby osočovania jednotlivých strán, lebo ich bolo štyri a to: Strana práce s číslom 1, demokratická strana s číslom 2, komunistická strana s číslom 3 a strana slobody s číslom 4. Okrem toho bolo možné voliť aj tzv. bielym lístkom.
Reorganizácia  MNV
Podľa výsledku volieb bol zreorganizovaný aj Miestny národný výbor. Za predsedu bol zvolený opäť Štefan Sedlák - Andrejov, za I. podpredsedu Jozef Leško, za II. podpredsedu Štefan Miko (Konzul), za pokladníka Jozef Turlík. Členmi boli: Alexander Reištetter, Ján Sikorský, Jozef Ernst, Arpád Bedlovič, Jozef Ružbarský, Vojtech Uličný, Mikuláš Štegena, Ján Miko - Vičani, Jozef Lazorík, Jozef Beliš, Andrej Hajducký, Jozef Knapík, Karol Mareš, Jozef Reištetter, Anton Vaľko, Andrej Knapík, Ján Cuprák, Štefan Sedlák st. a  Jozef  Voľanský.
Stavebná komisia
Pri miestnom národnom výbore boli zriadené komisie. Jednou zo zložiek Miestneho národného výboru bola aj stavebná komisia, ktorá mala za úlohu pripraviť investičnú výstavbu obce. Postarala sa o vyhotovenie regulačného plánu - (zastavovacieho) pripravovala stavbu secundárneho vedenia vodovodu, zriadenie kanalizácie, letného kúpaliska, reguláciu Kamenického potoka, výstavbu novej školy a novej hasičskej zbrojnice. Všetci členovia tejto komisie veľmi agitne pracovali a skoro všetky akcie boli v blízkej budúcnosti aj realizované.
Požiare
Dňa 16. januára 1946 o 23 hodine vypukol v dome Štefana Sedláka pri železničnej stanici požiar. Požiar sa ďalej nerozšíril pre bezvetrie. Zničil strechu a časť domu. 
Potom aj dňa 25. októbra 1946 v obedňajších hodinách vznikol veľký požiar pri kostole. Zhoreli tam 4 stodoly a hospodárske budovy a to Š. Vargaiovi, Janičovi, Š. Lukáčovi a vd. Sedlákovej, taktiež hospodárske budovy Šachnerovi. Veľký oheň z drevených budov sa priniesol na druhú stranu, kde zhoreli stodoly vd. Pospíšilovej a vd. Krajcerovej a šopa Fuchsovej. K požiaru sa dostavili striekačky zo širokého okolia, avšak aj tu bolo opäť vidieť aká je naliehavá potreba zmodernizovať hasičské zariadenie a najmä vystaviť riadnu zbrojnicu, kde by sa mohol uskladniť inventár.
Počasie
Zima bola veľmi mierna, bolo málo snehu. Jaro prišlo skoro a bolo veľmi teplé počasie, veľmi málo pršalo. Podobne aj leto bolo veľmi suché. V jeseni už 28. októbra 1946 napadol aj sneh a potom už nasledovali mrazy.
Úroda
Pre nepriaznivé poveternostné podmienky bola aj úroda veľmi slabá. Dokonca pre skoré mrazy bolo veľa repy zničenej a zemiaky boli vykopané len s veľkou námahou, za nepriaznivého počasia. 

  



