ŠKOLSKÝ ROK 1947 – 48
ŠĽŠ v Ústr. má 8 učiteľov, 6 tried, 270 žiakov v 8-mych triedach. Do učiteľského zboru
prišiel 9.9.1947 Michal Havrila, pôvodom zo Sečoviec, okr. Trebišov, ktorý študoval
pedagogiku v Užhorode pre vyučovaní jazyk rusínsky – prišiel ako reemigrant.
ŠOMŠ v Ústredí má 4 učiteľov, 153 žiakov, v 2 postupných ročníkoch sa v 4 triedach učili 2
oddelenia dievčat a 2 oddelenia chlapcov. Z kolektívu učiteľov odišla Magdaléna Nemešová,
ktorá bola preložená na ŠĽŠ v Liptovských Sliačoch.
Noví učitelia:
- Vilma Žideková, výp. uč. z Rajca pri Žiline, ktorá však 1.12.1947 bola preložená na ŠMŠ
v Makove
- Dominik Choluj, pôvodom zo Skalitého /predošlý kronikár tunajšej obce/, prišiel zo ŠĽŠ
z Hlavíc
- Jozef Adamík, z Rajca, ktorý v obci pôsobil len do 16.9.1947 kedy bol ZNB zo Žilina zaistený
a už sa nevrátil
- Terézia Danáková, radová sestra, došla 13.10.1947 z Lipt. Tepličky
- Anna Bulavčáková, radová sestra, z Chynorian
- Štefánia Gallová, radová sestra, Z Likavky, nastúpila namiesto Vilmy Židekovej
ŠĽŠ vo Svrčinovci – U Deja je dvojtriedna a má 66 žiakov. I v tomto roku sú zmeny
v učiteľskom zbore – Anna Danková, riad. školy, učí prvý rok a Rozália Valašíková, výp.
učiteľka zo Zákopčia.
Z výročí a významných dní, ktoré školy oslavovali sú to – SNP, 9. máj, 5. máj /výr. Pražsk.
povstania/ i ďalšie, ktoré som uviedol v predošlých škol. rokoch.
Školy odoberajú tieto časopisy: Jednotná škola, Pedagogický slovník, Osveta, Telesná
výchova, Domov a svet, Ozvena sveta, Školské zvesti, Mladý život, Mladá tvorba, Plameň,
Priateľ dietok, Zvony, Slniečko.
Významným dňom pre školu je 22.11.1947, kedy obec je napojená na elektrickú sieť.
Žiaci sa zapájajú i do verejno-prospešnej činnosti – v rámci národnej zmeny odpracovali
860 brigádnických hodín, nazberali 15 q železa, 10 q textilu, 1 q papiera, ďalej gumu a sklo.
Školský rok skončil dňa 26.6.1948 slávnostnými bohoslužbami, po nich bola slávnosť
s kultúrnym programom žiakov a príhovor riaditeľa školy Jozefa Valacha.

