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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Česká škola v Sulislavi byla slavnostně  otevřena 1.  září  1882 jako soukromá škola
Ústřední  matice školské.  Tím byl  zahájen boj  o  uchování  českého jazyka v  této oblasti.
Původci založení matiční školy v Sulislavi byli stříbrský kaplan Václav Čermák a učitel a
významný sulislavský menšinový pracovník Antonín Cipra, který se stal i  prvním řídícím
učitelem. V prvním roce trvání školy bylo zapsáno 54 dětí, zejména ze Sulislavi a Sytna. Dne
1.  ledna 1885  byla  soukromá česká  škola  na  žádost  obecního  zastupitelstva  zveřejněna.
Místnost k vyučování byla pronajata od p. Dietla, mistra kováře v čp. 47.

Česká  škola  se  nacházela  v  nevyhovujících  pronajatých  prostorách,  a  proto  bylo
rozhodnuto  o  výstavbě  nové  školní  budovy.  Stavba  byla  zahájena  v  prosinci  1886.  Ke
slavnostnímu otevření české školy došlo dne 21. prosince 1888. Vyučování v nové škole bylo
zahájeno 29. dubna 1889. Správou školy byl pověřen Jakub Anderle. Přestože na stříbrském
ostrůvku panovala všeobecná spokojenost se školou, v níž se vyučovalo česky, byla místní
školní  rada donucena dne 13.  října 1896 zaslat  žádost  okresní  školní  radě  o  povolení  a
zavedení  vyučování  němčiny  na  české  škole  v  Sulislavi  jako  předmětu  nepovinného  v
rozsahu 3 hodin týdně.  Žádost  byla zaslána na přání rodičů  vzhledem k potřebě  znalosti
němčiny, hlavně pokud se týkalo poměrů na Stříbrsku, kde se hovořilo převážně německy.

Období existence školy v Sulislavi je charakterizováno poklidným koloběhem školních
událostí. 

Po roce 1914, kdy končí dochované kroniky, existovala škola i nadále ve správě obce. V
roce 1928 obec požádala o postátnění školy, protože školní rozpočet příliš zatěžoval rozpočet
obecní. Protože nebylo možné postátnit obecní školu, vrátila se škola na krátkou dobu do
správy  Ústřední  matice  školské  a  stala  se  školou  soukromou.  Veřejná  Obecná  škola  s
československým jazykem vyučovacím v Sulislavi pak byla zřízena krátce nato – 3. října
1929.

Škola  ukončila  svoji  činnost  dne  8.  října  1938,  kdy  byla  obec  Sulislav  zabrána
fašistickými okupanty. Česká škola byla změněna v německou a všechny děti bez rozdílu byly
do této školy zařazeny.

Školu postupně řídili:

1. 9. 1882 – 30. 6. 1884 Antonín Cipra

1. 9. 1884 – 20. 7. 1887 Josef Císař

21. 7. 1887 – 30. 4. 1889 Jakub Anderle

1. 5. 1889 – 30. 8. 1889 Vojtěch Količ

1. 9. 1889 – 30. 8. 1896 Josef Rauch

1. 9. 1896 – 30. 8. 1906 František Rozmara

1. 9. 1906 – 31. 10. 1919 Ladislav Řánek

1. 11. 1919 – 8. 10. 1938 František Svoboda
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II. Vývoj a d ějiny archivního souboru 

Dochované kroniky České obecné školy v Sulislavi byly předány Okresnímu archivu
Tachov se sídlem ve Stříbře dne 28. listopadu 1985 kronikářem p. Rudolfem Hruškou ze
Sulislavi (číslo přírůstku 369/1985).

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Ve fondu jsou uloženy pouze dvě školní kroniky z let 1882 – 1889 a 1889 – 1914.

Při inventarizaci nebyly navrženy žádné písemnosti k vnitřní skartaci.

Fyzický stav fondu: obě knihy jsou poškozené, konkrétně se jedná o poškozenou vazbu,
trhliny a přelomení a křehký a lámavý papír.

Jazykem archivního souboru je čeština.

Písemnosti jsou kategorie I. 

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Dochované archiválie České obecné školy v Sulislavi jedinečným způsobem dokládají
život české menšiny v Sulislavi a nejbližším okolí. Kroniky školy popisují dějiny v obci a
činnost menšinové školy.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení pomůcky

Archivní  soubor  uspořádala  a  pomůcku  sestavila  Dana  Bízová  v  květnu  2006  ve
Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 20. 12. 2006 Dana Bízová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

Jubilejní sborník Jednatelského odboru Národní jednoty pošumavské v Plzni 1884-1934,
Plzeň 1934

MNV Sulislav, Pamětní kniha I. díl, 1927 – 1980 (1990)

Karel Řeháček, Češi a Němci na jihozápadě Čech, 1880 – 1938, Plzeň 2002

Karel Řeháček, České menšinové školství na Stříbrsku v letech 1938 – 1939, in: Historie
okupovaného pohraničí 1938 – 1945 6, Ústí nad Labem 2000

SOA Plzeň, ÚMŠ Plzeň, Sulislav 1911 - 1934, karton č. 7

Jan Vodenka,  Úloha české školy v Sulislavi v národnostním boji sulislavského národnostního
ostrůvku – seminární práce, 1988
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Kronika 1882 – 1889 K 1

2 Kronika 1889 – 1914 K 2
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