1946
Nový rok 1946 bol už ozaj novým rokom obnovenej druhej ČSR. Pomery sa už čiastočne
konsolidovali a ľudia vstupujú do nového roka s novými nádejami a s novým elánom do prvého
povojnového roka. Každý človek už s pokojným srdcom začína pracovať, aby zahladil strašnú
pohromu ľudstva- vojnu. Rodí sa nový život, nová ľudovodemokratická republika, noví ľudia- ľudia
pokroku a socializmu.

Vedenie obce

Obec má svoj národný výbor, ktorý formuje a vedie občanov k vyšším formám socialistického
postoja k práci. Predsedom NV a KSS je i naďalej Anton Turza.

Hospodárske pomery

Roľníci sa s radosťou v tuhej zime pripravujú na jarné práce a svojím vlastním pričinením chystajú
hospodárske náradie. Hoci v tomto povojnovom roku sa javil nedostatok materiálu, ľud nezúfal,
pretože bol nadšený za mier, ktorý už v tomto roku bol na celej Zemi. A keď prišla jar- nová jar
v pravom slova zmysle, jar, po ktorej už ľud dávno túžil, odhodlane a s rozžiarenými tvárami seje do
novej zeme, v novej jari, aby mohol v lete a na jeseň zbierať ovocie svojej zaslúženej a namáhavej
práce nielen pre seba, ale už po bratsky, všetkým pracujúcim v obnovenej ČSR.

Voľby

Po utvorení ČSR, ľud na Slovensku bol združený v štyroch politických stranách: Komunistická
strana Slovenska, Strana práce, Demokratická strana a Strana slobody. Voľby v celej ČSR sa konali
26. mája 1946. V celoslovenskom merítku zvíťazila Demokratická strana, v československom merítku
Komunistická strana. V našej obci sa konali voľby v školskej budove. Počet všetkých voličov bol spolu
728.
Správa o výsledku volieb
Strana

Komunistická strana Slovenska
Strana práce
Demokratická strana
Strana slobody
Biele lístky
Neplatné hlasy
Počet voličov

Číslo

Počet

kandidátky hlasov
3
246
1
2
2
448
4
24
1
4
728

Kultúra

V novom štátnom zriadení bolo založené aj nové združenie mládeže pod menom ,,Sväz slovenskej
mládeže“. Týmto založením sa zrušili spolky ako SKM, Orol a iné. Predsedom SSM bol Leonard Bulla.
SSM sa v obci delí na dva krúžky: SSM pri KS a SSM pri DS. Samotný fakt trieštenia nevrhal pekné
svetlo na našu mládež, no pritom všetkom kultúrny život nestagnoval, ba naopak, jeden krúžok
predstihoval druhý. Medzi iným zahralo sa aj divadlo ,,Julkino šťastie“, s veľkým úspechom
a ,,Mikulášsky večierok“ za vedenia Zuzany Kleinovej, miestnej učiteľky a ,,Pani richtárku“, ktorú pre
veľký záujem museli viackrát opakovať. Z učiteľského zboru spolupracovala najviac učiteľka Kleinová.
Riaditeľ školy Gejza Prachár, ako funkcionár v MNV sa aktívne zapájal tiež do života kultúrneho,
všemožne sa staral o prípravné práce na novostavbu školy, pomáhal ako administratívna sila nielen
v MNV, ale aj občanom. Poriadal aj za spolupráce učiteľského zboru žiacke a verejné oslavy
z príležitosti pamätných dní.

Záznamy v kronike od 1. januára do 31. januára 1946 uzatváram.

V Alekšinciach 23. februára 1950.
Jolana Malá
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