Rok 1941
V roku 1941 dňa 22. júna, vypukla najhroznejšia vojna tohto storočia. Nemecko vypovedalo vojnu
Rusku. Z tunajšej obce bolo povolaných tiež niekoľko zbrane schopných mužov a boli aj zasadení do
boja. V ďalších mesiacoch boli povolaní ďalší muži k vojenskej službe. V tomto roku nepadol ani jeden
z týchto mužov.
Rok 1941 znamená aj v školskom odvetí určitý obrat. Podľa zákona č. 308/ 40 poštátnilo sa všetko
učiteľstvo a školy nadobudli ráz cirkevný. Tunajšia dvojtriedna škola bola ponechaná i naďalej ako
rímskokatolícka. Zásadná zmena nastala jedine v tom, že učiteľské osoby menuje štát – Ministerstvo
školstva, kým vecný náklad školy uhradzuje politická obec. Podľa nového školského zákona bol sem
dosadený 1. septembra učiteľ Miroslav Miština, ktorý neskoršie bol preložený ďalej, ďalej Anna
Šovčíková, obidvaja vo výpomocnom pomere. Dňa 6. decembra 1941 bol sem vymenovaný
definitívny riaditeľ školy Ladislav Maloveský z Oravskej Polhory, spolu so svojou manželkou Izabellou
rodenou Borčákovou, definitívnou učiteľkou.
Vtedajšie školské pomery boli hrozné. Škola bola dvojtriedna, vyučovalo sa v jednej učebni a v izbe
riaditeľského bytu. Keďže riaditeľ školy byt potreboval a bol mu úradne pridelený, Ministerstvom
školstva za mesačné nájomné Ks 50, druhá učebňa musela sa umiestniť v prenajatej budove, u Jozefa
Kapca Krajčíra.
Stav školskej budovy bol hrozný. Múry budovy išli už spadnúť, okná, dvere, dlážka všade zhnité.
V komore školy bola jama so smetiskom. Na múroch na mnohých miestach bolo vápno nabielené vo
vrstvách hrubých až 8 cm, čo miestami už vlastnou váhou opadávalo. Školské potreby boli
rozhádzané a roztratené. Ako bol spomínal očitý svedok Pavol Šúr z notárskeho úradu, za istého
učiteľa pôsobiaceho pred 3 rokmi v tejto škole, držal hydinu vždy v predsieni školskej budovy. Múry
učebni boli orýpané a obkopané do 1 metrovej výšky. Za takýchto okolností začal účinkovať učiteľ –
zvyknutý všade na poriadok a čistotu. Bližšie viď v kronike školy. Iných pozoruhodných udalostí
nebolo.

