Oslava 50. jubilea školní budovy
Dětský den, který od roku 1946 stal se každoročně slavnostním zakončením školního roku,
byl v neděli 29. června 1952 obzvláště radostným: oslavili jsme toho dne 50. výročí otevření
nové školní budovy ve Zbyslavicích.
Již 2. května 1952 projednalo SRPŠ ve své plenární schůzi pořádání oslavy do všech
podrobností a pověřilo pisatele těchto řádků k jeho návrhu, aby na slavnost pozval písemně
všechny, kdož docházeli do zdejší školy za uplynulých 50 let. Pokud byl zjištěn jejich pobyt,
bylo odesláno přes 290 pozvání. Většinou přišli neb přijeli i se svými rodinami. Byli pozváni i
bývalí učitelé. Dostavil se jen Josef Vaněk, Marie Bačová a Karel Bajer. Ostatní se omluvili.
Účast na odpolední slavnosti byla velmi potěšující a zábava velice přátelská. Přispělo k
tomu krásné počasí; toho dne se vyjasnilo, zatím co po celý měsíc červen denně pršelo (168
mm) a zdálo se, že se bude opakovat nezdar předcházejícího roku. Ale i pestrý program, který
připravily děti z mateřské školy za vedení učitelky Pavly Křenčíkové, provd. Kukelkové, děti
školy národní za vedení pisatele a žáci a žákyně školy střední v Klimkovicích za vedení
manželky pisatele, udržoval účastníky v radostné náladě. Pro zhotovení bufetu byli místní
velmi štědří, o čemž dlužno učinit záznam. Sešlo se pro pečení, jež provedeno maminkami v
kuchyni ředitele školy: 15 kg másla, 38 kg cukru, 65 kg mouky, 558 vajec, 8 kg margarinu,
masových ústřižků na 13 kg uzenek a 1280 Kčs v hotovosti; od vzdálenějších bývalých žáků
došlo na konto SRPŠ u spořitelny v Klimkovicích 4 320 Kčs.
Na slavnosti byli představeni veřejnosti žáci, kteří vyšli z celoroční soutěže jako vítězi.
Byli to:
1. Jindřiška Krayzlová číslo domů 127, 4. postupový ročník – 23 body,
2. Alžběta Teichmannová, číslo domů 54, 3. postupový ročník – 20 body,
3. Stanislav Langer, číslo domů 136, 5. postupový ročník – 10 body,
4. Anna Polášková, číslo domů 55, 4. postupový ročník – 5 body,
5. Marie Starečková, číslo domů 70, 4. postupový ročník – 3 body,
6. Vladimír Brhel, číslo domů 3, 5. postupový ročník – 1 bodem.
Hodnocení provedeno nejen dle dosažených známek na školní zprávě. Byla hodnocena i
školní docházka, chování ve škole i mimo ni, účast ve sběru odpadových surovin a léčivých
bylin i úspory účelové.
Vítězové byli odměněni knihami MNV a SRPŠ sladkostmi.
Veliká účast na slavnosti se projevila i ve finančním výsledku Dětského dne. Jen na
vstupném vybráno bylo 9 920 Kčs, za bufet a párky 16 610 Kčs; celkový hrubý příjem činil
42 473 Kčs, čistý výtěžek 26 914,20 Kčs, což je zásluhou výboru SRPŠ a ředitele národní
školy, kteří se o zdar slavnosti nezištně postarali.

