Karol Malý
pedagóg, 1. riaditeľ školy v Ľuborči a Nemšovej
(1909 – 1991)
pôsobiaci v Nemšovej
Narodil sa 12.07.1909 v Brne ako syn staničného hodinára, ktorý predčasne vo veku 47 rokov
zomrel. I preto po ukončení reálneho gymnázia nemohol pokračovať v štúdiách, ale hľadal si prácu. Tú
v tom čase mohol nájsť len na Slovensku a to v Pšuroviciach pri Bytči. Tu sa rozhodol pre diaľkové
štúdium pedagogiky a definitívne si osvojiť slovenský jazyk. Učil v Selci a Zástrání pri Žiline, kde sa oženil
s nemšovskou rodáčkou Františkou Bahnovou, dcérou nemšovského obchodníka. To rozhodlo, že obaja
sa po pôsobení v Tepličke nad Váhom presťahovali do Nemšovej. Učil najskôr v Hornom Srní a tesne
pre II. svetovou vojnou sa stal riaditeľom školy v Ľuborči. V roku 1946 bol menovaný za riaditeľa do
novozriadenej mešťanskej neskôr strednej (teraz II. stupeň) školy v Nemšovej. Po zlúčení národnej
a strednej školy i riaditeľom osemročnej strednej školy.
Bolo to v čase, keď v školstve prebiehali mnohé zmeny vo vyučovacom procese aj samotnej
organizácii školstva. Okrem riadiacej práce bol na plný úväzok učiteľom a triednym učiteľom. Pri tom
viedol v mimoškolskej činnosti krúžky prírodopisné, turistické a hudobné (ovládal všetky husľové
nástroje). Musel sa zapájať do verejného života a organizovať zapájanie sa aj ostatných učiteľov,
pretože učitelia v tom čase vykonávali najrozličnejšie činnosti (náborové komisie do JRD, organizovanie
ľudových kurzov pre dospelých, brigádnická činnosť v obci, návštevy rodín s neprosievajúcimi žiakmi,
nadväzovanie družobných stykov miest a občanov v Sovietskom Zväze, súťaže hnutia atď.)
Najväčším problémom pre nemšovské školstvo bol však nedostatok priestorov, ktorý bol riešený
v začiatkoch prestavbou obecných a vojenských priestorov. Na jeho osobné naliehanie sa muselo
pristúpiť do stavby novej školy. Tá sa začala stavať na jar r. 1954 a ukončila r. 1956. Neúnavne
organizoval brigádnickú činnosť rodičov na jej stavbe a úprave okolia.
Činnosť školy riadil až do r. 1966, kedy po náhlej mozgovej príhode ochrnul.
Zomrel 82. ročný v Trenčíne, kde je pochovaný.

