Rok 1946
Rok 1946 začal v znamení znovu výstavby úplne zničenej obce. Domy zničené delostreleckou,
mínometnou a guľometnou paľbou dostávajú nové strechy, omietky, okenné rámy, vnútorné
zariadenia. Živočíšny inventár roľníkov sa začína sa doplňovať či už prideleným statkom z Čiech alebo
zo zásielok UNRRA. Obyvatelia nakupujú šatstvo, bielizeň, zásoby potravín, i keď s väčšími finančnými
ťažkosťami, no predsa podarilo sa docieliť, že normálny život hospodársky i spoločenský doniesol sa
do svojich koľají. Počas bojov bol zničený aj zvon v kostole, takže nedal sa používať. Rím. Kat. cirkev
z Detvy láskavo požičala veriacim v Dúbravách jeden zvon, kým si títo neobstarajú nový zvon.
Požičaný zvon z Detvy však z technickej neopatrnosti sa tiež poškodil, preto veriaci dali opraviť obidva
zvony. Opravoval ich tunajší občan Ondrej Smutný v Oremovej továrni vo Zvolene. Opravený
detviansky zvon potom vrátili detvianskemu kostolu.
Na jar začala sa silná predvolebná kampaň medzi jednotlivými politickými stranami DS a KSS. Voľby
boli vypísané na deň 26. mája. Z celkového počtu 321 voličov volilo za Demokratickú stranu 270
voličov, za Komunistickú stranu 51 voličov. Podľa výsledku volieb bol zostavený a utvorený nový
Miestny národný výbor, ktorého členmi sú : Peter Šmáľ predseda (DS ), Ondrej Smutný podpredseda (
KSS ), Martin Smutný, Juraj Smutný, Štefan Smutný, Štefan Kapec, Peter Ostrihoň, Matúš Remeselník,
Pavel Pleva.
Vo vedení miestnej organizácie Demokratickej strany nastala v predsedovi : doterajší predseda DS
Pavel Babic bol zosadený a zvolený nový predseda v osobe Petra Šmáľa.
V obci došlo k založeniu niektorých organizácií, menovite však Svojpov s 34 členmi na čele
s predsedom Jurajom Smutným, JSSR s 47 členmi na čele s predsedom Matúšom remeselníkom.
V obci došlo k zaisteniu Ladislava Maloveského riaditeľa školy, ktorého falošne obvinil pred ľudským
súdom zo spolupráce s Hlinkovou gardou Pavel Babic. Maloveského súd prepustil a proti Pavlovi
Babicovi vedie sa trestné pokračovanie pre falošnú prísahu a krivé obvinenie. Maloveský dostal od
predstavenstva obce plné zadosťučinenie morálne, kým finančné zadosťučinenie sa vymáha
administratívnou cestou.
Behom roku 1946 narodilo sa 21 detí, zomreli 4 ľudia.

