ROKY 1933 - 1938
Je to obdobie radostných i menej radostných udalostí v našej obci.
Kríza
Takou neradostnou skutočnosťou bola hospodárska kríza, ktorá pritlačila i našich
občanov. Prišla nezamestnanosť a bieda. Pracovali len železničiari a niekoľkí robotníci na
Ostravsku. Kto mal väčší kus chudobného poľa, aspoň to ho vyživilo. Horšie bolo s tými, čo
nemali nijakého majetku. Výklady a obchody boly plné tovaru, ale oni nemali ani koruny na
suchý chlieb. Takých bolo v obci vyše 200. Od štátu dostávali potom poukazy na chlieb
/žobračenky/, zatiaľ čo mnohí sa topili v blahobyte. Ťažké to boly pre nich časy!
Núdzové práce
Neskôr obec dostala úhradu na tzv. núdzové práce. Za tie peniaze sa porobily v obci rôzne
užitočné práce. Opravilo i postavilo sa mnoho poľných ciest. V núdzových prácach postavili
14 studní. U Cyprichov postavili hasičské skladisko a obecnú nocľaháreň /neskôr tam bola
umiestnená trachomová stanica a stanica ČK/. Postavili nové mosty u Cyprichov a u Pajonkov
a cez Židov potok viac mostíkov. Pomáhali i pri stavbe novej školskej budovy v Ústredí, o čom
bude ešte reč.
Nová škola
V obci sa vyskytli i radostnejšie udalosti. Už dlhší čas sa hovorilo o nevyhovujúcej škole
U Mišov. Bola vlhká a studená. Starostlivejší občania /E. Jurišta, O. Kubišta a iní/ spolu
s učiteľom Ďurčanským začali hovoriť o stavbe novej školy. Všetko záviselo od vtedajšieho
ministra školstva I. Dérera. Minister došiel na otvorenie školy do Čierneho, občania využili
príležitosť a išli za ním. Dérer prisľúbil. Občania začali písať žiadosti, spolu s Ďurčanským
chodili do Bratislavy na Referát min. školstva a – vec sa podarila.
So stavbou sa započalo 22. júna 1933. Obec dala pozemky a časť nákladu. Celá stavba
stála... /údaj v kronike chýba/
Odkiaľ zobrala obec peniaze na časť nákladu? Zaopatrila si ich malým klamstvom. Do
núdzových prác zahlásili viac robotníkov a pri vyúčtovaní im ostaly peniaze, ktoré použili na
školu.
Nová škola bola slávnostne vysvätená 20. augusta 1935. Škola dobre slúži svojmu účelu
a občania sú na ňu hrdí. Bude slúžiť i ďalším pokoleniam. Na pohraničí moravsko-sliezsko –
slovenskom výstavená školská budova pekne reprezentuje našu obec.

