Historie školní budovy ve Zbyslavicích
Za nejstarší školní budovu byl považován obecní dřevěný domek č. 31, zbořený v roce
1926 (dnešní zahrada u čp. 83), vystavěný prý v r. 1832 nákladem 600 zlatých. Bylo zde
vyučováno exkurendo. Zásluhou někdejšího správce školy Františka Matějíčka byl tento dům
vyfotografován před zbouráním. Fotografický materiál všech školních budov, o kterých bude
dále ještě zmínka, si vypůjčil a dosud nevrátil ředitel školy Květoslav Kadlčík. První školní
budova byla po všech stránkách závadná, proto se muselo pomýšlet na stavbu nové školy.
Od školního roku 1875/1876 se vyučovalo v nové školní budově, dům čp. 81, nynější
budova národního výboru. Výbuchem miny dne 29. dubna 1945 při dobývání Zbyslavic
Rudou armádou byl tento dům polorozbořen. Výstavba této školy si vyžádala nákladu 8 000
zlatých. Byla to přízemní jednotřídka s bytem pro správce školy.
Vzhledem k tomu, že tříletý průměr činil kolem roku 1900 asi 120 žáků, byla vyzvána
místní školní rada přípisem okresní školní rady v Bílovci postaviti dvojtřídní školu se dvěma
systemisovanými učitelskými místy. Úřední komise v roce 1898 nedoporučila rozšíření
stávající školní budovy přístavbou ani nadstavbou, jelikož stojí na příkrém svahu, velmi
vlhkém a nemá příhodného pozemku pro vyhovující přístavbu. Obecní zastupitelstvo se
nemůže dlouho rozhodnout pro stavbu nové školní budovy, která si vždy vyžádá velkých
finančních obětí od poplatníků. Teprve 15. 9. 1899 se rozhodlo postavit novou školu na
parcele č. 75 o výměře 0,5 ha z majetku Františka Starého čp. 45. Za tento pozemek bylo
zaplaceno 950 zl.
K stavbě samotné se přikročilo teprve v letních měsících roku 1901. Dle posudku komise
zemského stavebního úřadu ze dne 22. května 1902, která se dostavila v době, kdy pod
střechou stály neomítnuté ještě hlavní zdi, byla stavba důkladně prohlédnuta, přičemž bylo
zjištěno, že stavba byla provedena z přepálených cihel, drobným kamením značně
znečistěných, které nemají hran a musí být označeny za méněcenné. Zdivo že je provedené
místy bez malty, na mnohých místech je viděti skrz zdi. Šalování stropů nesahá až ke zdi,
takže vzniká mezi zdí a stropem mezera, na které se zachycuje odpadující zední materiál, jenž
zatěžkává rákos.
Nedostatečně vyplněné mezery mezi cihlami nebyly ani omítkou napraveny, což působí
neblaze na vytápění učeben v severozápadní části budovy, kde za prudkých větrů možno
pozorovat zdí pronikající vítr, který sklání plamen svíčky. Stropy i podlahy všech místností
byly položeny z tak slabých trámců, že se pod slabým zatížením prohýbají a každý, kdo chodí
po půdě, má obavy, že se každou chvíli propadne. Na tuto závadu se přišlo teprve po
dokončení stavby školní budovy, tak jako na hlavní její chybu, že je postavena průčelím proti
severovýchodu, takže do tříd, které mají býti prozářeny sluncem, svítí slunce pouze za
nejdelších dnů, a to jen asi dvě hodiny zrána. Kromě toho je školní budova postavena na
největrnějším místě v obci. Silné větry způsobují ročně značné škody na střešní krytině a
profukují učebny tak, že jen výjimečně vytopí se třídy v zimní době v ranních hodinách na
+10 stupňů Celsia.
Obec měla se stavbou nové školy velké finanční potíže. Vždyť neměla ani tolik peněz,
aby zaplatila stavební místo. Proto byla „stará škola“ nabídnuta Blücherovu panství za 4 000
zlatých. Avšak Blücher nejevil o ni zájem. Byly tam proto zřízeny čtyři byty, jichž užívali
místní občané. V roce 1945, kdy se obcí přehnala fronta, byla tato budova zasažena minou a z
větší části rozbořena. MNV provedl opravu budovy, přičemž nadstavbou se získaly dobře

vybavené dva byty, ve spodní části budovy jsou kanceláře MNV, obecní knihovna, poradna
pro matky a v poslední době i pošta, když se kancelář JZD, přechodně tam umístěná,
přestěhovala do svých nových objektů.
Budova školy, postavena a dokončena v roce 1903, slouží svému účelu již 66 let.
Naposledy byla v ní provedena generální oprava v roce 1957. Tehdy byla vyměněna krytina
střechy, vyměněna okna v celé budově, opraveny záchody a obnovena fasáda. Sukovité
vyšlapané podlahy byly nahrazeny parketem. Avšak skryté závady, o kterých byla výše
zmínka, odstraněny nebyly. Slabé trámoví, nebezpečné od samého postavení školy, zub času
narušil tak, že dnes podle posudku odborníků je školní budova v havarijním stavu a vyučování
v ní s platností od 1. září 1969 zakázáno. Po dobu oprav školní budovy, které si vyžádají
značných finančních nákladů a nejméně dvou let, bude škola nouzově umístěna v jedné
místnosti budovy Svazarmu při dvousměnném provozu.

