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Školní listy

I. ZŠ T. G. Masaryka
Milevsko

Speciální číslo k 80. výročí naší školy

Dne 1. září 1935 byla v Milevsku slavnostně otevřena 1. ZŠ T. G. Masaryka a
v letošním roce si připomínáme již 80. výročí této události. Je tedy více než jasné, že první
číslo Školních listů bude věnováno právě naší škole. Pojďte si spolu s námi na následujících
stránkách připomenout, co se za ta dlouhá léta v Masarykově škole událo, k jakým změnám
došlo, a sami posuďte, jak se škola proměnila od dob, kdy jste i třeba Vy školu navštěvovali.
Ke vzniku speciálního čísla školních novin přispělo i několik lidí, kterým na tomto
místě patří poděkování za jejich ochotu a poskytnuté materiály. Zvláštní poděkování za
zpracování přehledu historie školy patří Mgr. Evě Miklavčičové. Slova díků si zaslouží též
Milevské muzeum a především paní Helena Pohořálková, která poskytla k nahlédnutí
milevská periodika, a dále pan Karel Reiniš, který obohatil školní archiv o několik
historických fotek budovy. Oba zmínění naši školu dokonce navštěvovali a rádi na tu dobu
vzpomínají. Doufáme, že i Vy ostatní si rádi prostřednictvím Školních listů zavzpomínáte.

Z dob dávno minulých …
Tento akrostich byl zveřejněn v Listech
milevského kraje 1. září 1935 jako
doplněk článku s názvem Nová škola –
noví lidé. Význam školy v životě lidí je
vysoce ceněn, což dokládá i následující
citace z článku: „Každá dobrá škola
jest kus života, věnovaný k zlepšení
života vůbec.“ Lidé vkládali do nové školy veliké naděje, na rozdíl od staré školy očekávali
výchovu svědomím a vkusem projevujícím se v objevování a zušlechťování všech životních
schopností. Doufali, že u žáků bude pěstováno soustavné přemýšlení a tvorba vlastního
názoru, který si dokážou obhájit v různých debatách. Z článku je patrné, že základní školu
považují za jeden z nejdůležitějších mezníků v životě dětí: „Učitel na ‚nižších‘ školách má
větší odpovědnost pro zdar národa, než na ‚vyšších‘, protože má více příležitostí něco
napraviti nebo pokaziti, než vysokoškolský profesor.“ Nová škola a s ní i nově příchozí učitelé
byli symbolem pokroku, spásy a vymysleli pro ni dokonce i otčenáš, který si můžete přečíst
na následující fotografii.

Zde si dovolíme také odcitovat pasáž, ze které je
poznat, jak se lidé k nové škole upínali: „Jako
předstihnutí všech i těch nejodvážnějších snů, které by
se našim otcům a dědům zdály příliš fantastické a
neuskutečnitelné, vypínají se dnes na prostranství za
bývalým hostincem ‚U Bílého koně‘ bílé, vysoké budovy
nových škol. Původ myšlenky a její uskutečnění jsou trvalými zásluhami jednotlivců vedených
příkazy rychlého pokroku zvláště poslední doby, ušlechtilou moudrou snahou po zřízení
školních budov vyhovujících i těm největším nárokům na umístění, vybudování a vnitřní
úpravě míst, kde se má dostávati duším dětským toho nejcennějšího, nejkrásnějšího a
nejtrvalejšího daru pro celý život: rozumné výchovy a pevných základů vědění. Celá naše
veřejnost ví, komu máme vděčiti za tak skvělé uskutečnění, dlouho a těžce postrádaných škol,
vyhovujících duchu a všem potřebám doby. Vstoupivše dovnitř, porovnáváme moderní
vymoženosti s dřívějšími, tolik nesnází působícími nedostatky: nacházíme tady 22 učeben, 2
kreslírny, 14 kabinetů, 1 školní kuchyni, 1 spíži, 1 jídelnu, 1 dílnu pro chlapecké ruční práce,
1 tělocvičnu, 2 sborovny a obydlí školníka.[…]Nechť jsou naše nové školy semeništěm pravdy,
dobra a základem dokonalejšího, ušlechtilejšího života a prohloubením a posílením myšlenky
národní a státní!“
Slavností otevření Masarykových škol proběhlo v neděli 1. září 1935 a pro Milevsko
to byla veliká událost. Již den předtím se sešli rodáci, bývalí učitelé a žáci v hotelu Straka,
kde si na večírku zavzpomínali na starou školu. Nedělní ráno pak bylo ve znamení záplavy
praporů a čilého ruchu. Slavnostní průvod se řadil u sokolovny, prošel městem až
k Bažantnici, odkud se vrátil zpět k budově staré školy, kde se Bohumír Beneš, ředitel
chlapeckých

škol,

rozloučil se starou
školou. Po projevech
se průvod odebral
k budově

nových

škol, kde se slova
ujal

Karel

starosta

Mach,

Milevska,

aby vyjádřil radost
z nové školy.

1. fotografie – pohled na novostavbu od jihovýchodu (foto Milevské muzeum)
2. fotografie – slavnostní otevření 1. září 1935 (archiv školy)
3. fotografie – rybník, kterému se říkalo Reichnerák, dnes je na jeho místě školní hřiště (foto
Karel Reiniš)

Přehled historie 1. základní
školy T. G. Masaryka Milevsko
První písemné záznamy o naší škole pocházejí z roku 1879, kdy se škola přestěhovala
do nové budovy č. 183 – dnešní budova gymnázia. Budova byla postavena v letech 1877–
1888. Od roku 1880 byl otevřen 1. ročník měšťanské školy chlapecké. V roce 1888 bylo
provedeno rozdělení školy na chlapeckou a dívčí. V této době děvčata chodila pouze do
obecné školy a dívčí měšťanská škola byla otevřena až v září 1904.
Škola prošla mnohými historickými bouřemi a změnami starého mocnářství Rakouska
– Uherska, 1. světovou válkou a vznikem samostatné republiky. Krátce po světové krizi se
podařilo prosadit výstavbu nové 24 třídní školy v dnešní Jeřábkově ulici.
Dne 19. 12. 1931 schválil zemský úřad městu půjčku 2 miliony Kč a současně schválil
i zahájení stavby. Pozemek na školy byl koupen od pana Josefa Prince, zahradníka, za 3000
Kč. Byla zadána soutěž na návrh budovy školy, která jako výraz samostatnosti ponese název
„Masarykovy školy“. Vítězem soutěže se stala firma Ing. Jana Zadražila. Rozpočet stavby
činil dle tohoto plánu 2 546 000 Kč (skutečné náklady viz foto z Listů milevského kraje).
Práce zednické, železobetonářské a dodávka
železa byly zadány firmám Paukner-RoubíkStupka, práce kamenické panu Zítkovi, tesařské
panu Kadlecovi ze Sepekova, klempířské panu
Urbanovi, pokrývačské panu Svatkovi, truhlářské
panu Duškovi, zámečnické panu Poplšteinovi,
natěračské

panu

Krajícovi

a

Bubeníčkovi,

kamnářské panu Fialovi a dalším. Se stavbou
nové budovy školy bylo započato 1. července
1934. Školní rok 1935/36 začal již v nové
budově, a to v neděli 1. září 1935 v 10 hodin
průvodem ke staré školní budově, kde proběhlo rozloučení. Vlajku vztyčoval bývalý žák
zdejší školy studující gymnázium v Písku – Karel Dolista. Starosta města Karel Mach
přednesl slavnostní projev. Po něm promluvil okresní školní inspektor Václav Levý.

Namísto ředitele chlapeckých škol (dnešní budovy 2. stupně) byl jmenován Karel Dolista po
Bohumíru Benešovi, který 1. 9. 1935 odešel do penze.
Válečné roky znamenaly pro školu velké komplikace. 21. května 1938 prožívala škola
vzrušení způsobené obrannými opatřeními k zadržení hrozícího vpádu německé armády do
naší vlasti. Z členů učitelského sboru byl povolán k okamžitému nastoupení do zbraně Josef
Bodlák. 23. května při mobilizaci odcházejí Josef Suk, Jaroslav Blecha, Jaroslav Jarolímek a
Kostečka.
15. března 1939 obsadilo říšskoněmecké vojsko Čechy a Moravu a zabavilo veškerý
vojenský materiál. V Milevsku bylo německé vojsko ubytováno v našich školách, byla
zabrána budova chlapecké školy, a tak se tedy vyučovalo na škole dívčí s tím, že se střídali
chlapci a dívky po dnech. Za války se mezi dětmi rozšířila obrna, kvůli níž byla škola na
nějakou dobu uzavřena. Škola byla střídavě obsazována Němci, byl zde také umístěn
Kinderlager pro dívky, lazaret atd. Ve válečné době byla stanovena šestistupňová známkovací
stupnice, byl vypracován speciální program na redukci hodin v případě odvolání dalších
učitelů.
Po Karlu Dolistovi, který 1. července 1939 odchází na trvalý odpočinek (55 let), je
nově jmenován ředitelem školy František Mlada (spolupracoval na Ottově naučném
slovníku). Ten ale 9. října 1939 náhle umírá na srdeční mrtvici (ještě dopoledne normálně
vyučoval). Na jeho místo nastoupil Václav Grill a po něm v roce 1940 Bedřich Zítek. 17. 9.
1941 navštívil školu ministr školství Jan Kapras. V březnu 1943 všichni učitelé museli
vykonat písemnou zkoušku z němčiny, později pak ústní zkoušku před německou zkušební
komisí. 31. října 1944 opustil školu náhle následkem totálního nasazení učitel Josef Lejčar a
nastoupil na místo dělníka v Německém Brodě. Dne 22. 4. 1945 opustil školu Kinderlager, ale
škola byla obsazena uprchlíky a kvůli častým náletům bylo opět rušeno vyučování. Dne 11. 5.
1945 v 9 hodin vjelo do Milevska ruské vojsko a došlo k zabrání školní budovy Rusy.
Po válce byla opět zavedena pětistupňová známkovací stupnice a docházka do školy
byla až do patnácti let. Došlo také ke zrušení přijímacích zkoušek na školu měšťanskou.
V této době odchází mnoho učitelů do pohraničí. Ve školách se na místech učitelů ve větším
množství objevují ženy. Jako nepovinné předměty jsou ve škole zavedeny těsnopis a psaní na
stroji. Škola se také zapojila do testů z matematiky, které zorganizoval Výzkumný ústav
pedagogický v Praze. Jako povinný vyučovací předmět byla zavedena ruština. Ve školním
roce 1947/48 po změně vlády dochází i ke změně rozdělení škol na 1. a 2. stupeň.
Školní rok 1953/54 přináší reorganizaci škol, díky které se v Milevsku objevuje
konečně třetí stupeň školy, a to tak, že ze druhé devítileté školy vzniká osmiletá střední škola

a z první devítileté školy vzniká škola jedenáctiletá střední. V roce 1957 se konají první
maturitní zkoušky v Milevsku. Projevuje se nedostatek učeben, učilo se na různých místech
ve městě – ve spořitelně, v hasičské zbrojnici, v sokolovně, v zasedací místnosti bývalého
soudu a jinde. Tento problém se vyřešil otevřením nové budovy školy v Komenského ulici
v roce 1972, kam byla přemístěna 2. základní devítiletá škola, a dále otevřením nové budovy
gymnázia.
V roce 1979 byl otevřen nový polytechnický pavilon, v kterém je dnes školní družina.
I po 80 letech můžeme říci, že budova školy byla postavena velmi kvalitně a nadčasově. A co
se v ní změnilo, můžete posoudit při své prohlídce.

Fotografie ze stavby nové budovy (foto Milevské muzeum)

Legendární smrk, který musel být z bezpečnostních důvodů poražen. Na jeho místě bude
1. září 2015 vysazena lípa. (foto Karel Reiniš)

Významné osobnosti na škole
Štěpán Dvořák (1867-1923)
O Štěpánu Dvořákovi, učiteli, loutkáři a folkloristovi, nemáme
příliš informací. Narodil se ve Vratišově čp. 15 v tzv. Micáskově
mlýně a jako učitel působil v Milevsku. Vyučoval zde od roku 1899
na měšťanské škole češtinu, dějepis a zeměpis. Mezi jeho žáky byl i
známý sochař Břetislav Benda.
Dvořák vynikl sbíráním lidových zvyků, o nichž si čtenáři mohli
přečíst v časopisech Zlatá Praha, Veselé chvíle v životě lidu českého a
zejména v Českém lidu, který redigoval Čeněk Zíbrt. Vděčíme mu
hlavně za knihu Lidové zvyky na Milevsku, kterou v roce 1916 vydal
vlastním nákladem.
Výborný byl i v loutkářské činnosti. Sám si loutky vyřezával a hrával s nimi dětem
divadlo. Část jeho loutek je uložena v Milevském muzeu.
Bohužel však jeho zdraví narušila duševní porucha, která ho donutila roku 1922 odejít do
penze. O rok později (9. září) utonul. Nalezli ho mrtvého v potoce Cedronu, který protéká
Jistebnicí. Přesné příčiny jeho smrti však nebyly nikdy objasněny. Je možné, že šlo o
nešťastnou náhodu či o sebevraždu, na které mohla mít značný podíl jeho duševní nemoc.
Jeho hrob se nachází v Jistebnici.
Vrátíme se ještě k Lidovým zvykům na Milevsku. Sám Dvořák uvádí knihu slovy: „Při
svém odchodu od práce školské svým bývalým žákům v upomínku věnuje tuto kytku lidových
her, které za doby svého učitelování při vděčné pomoci svého přítele pana Karla Hrušky,
učitele v Milevsku, a svých bývalých žáků vyzvěděl v jejich domovech a okolí…“ Kniha je
doplněna 20 fotografiemi a zabývá se následujícími zvyky: Barborky, Mikuláši, Lucie,
Perechty (klibny), Tři Králové ze Sepekova, Hra o sv. Dorotě, Pochovávání Bakuse
v Milévsku, které se dělí na 2 části: Podomní („žebravý“) Bakus nebo Pouliční Bakus , Liška
v Předbořicích, Řehoři, Smrt (líto).

Karel Stehlík (1912-1985)
V Milevsku by se snad nenašla rodina, která by nevlastnila
alespoň jeden Stehlíkův obraz, perokresbu či alespoň reprodukci
jeho díla. 1 Navíc značná část pamětníků vzpomíná, jak je
Stehlík učil na milevské škole kreslení.
Karel Stehlík se v Milevsku narodil (21. května 1912), žil a
pracoval. Jeho nadání rozpoznal učitel kreslení na měšťanské
škole Ladislav Janák,

2

který mu doporučil věnovat se

výtvarnému umění. Rodiče ho jako čtrnáctiletého dali do učení
k milevskému malíři a lakýrníkovi Oldřichu Pejšovi. U něj se
naučil malovat divadelní dekorace, firemní reklamy, fresky a
sgrafita na domy a kostely. Získal tovaryšský list jako malíř pokojů, písma, dekorací a
pozlacovač.
Jeho starší bratr Jindřich (1905 – 1991), který vystudoval Akademii výtvarných umění
v Praze u profesora Otakara Nejedlého a maloval především krajinu, lidi při práci a záběry
z denního života, ho pozval do Prahy, kde mu domluvil práci na opravách fresek
v Klementinu. Byla to však práce sezónní, takže po skončení byl bez zaměstnání.
Po návratu do Milevska se živil příležitostnými pracemi - malováním dekorací pro
ochotnická divadla a na plesy, reklam do biografů, tvorbou kostýmů pro loutkové divadlo.
Postupně se dostával k malbě, a to hlavně zásluhou reprodukcí Rubensových obrazů, které
začal kopírovat. Později maloval už i skromná zátiší, věci každodenního života a krajinu
kolem Milevska. Brzy se zlepšily i jeho existenční podmínky a měl v letech 1935–1938 na
Milevsku i vlastní živnost. Roku 1937 se také oženil. V letech 1939–1945 byl nasazen na
nucené práce v lese při těžbě smoly.
Počet jeho děl však neuvěřitelnou rychlostí narůstal, a tak mohl roku 1940 uspořádat
výstavu v milevské. Dvacet let (1952–1972) učil výtvarnou výchovu a zeměpis na milevských
školách a vedl různé výtvarné kroužky pro děti a dospělé. Kromě toho se věnoval malování.
Skicy kreslil uhlem, tužkou, křídou, tuší a perem, olejovými barvami maloval na plátno, papír,
karton nebo sololit. Věnoval se především krajinomalbě.

1

Své obrazy prodával levně, zastával totiž názor, že každý si může plnit přání a kulturní tužby, a tak není důvod,
proč by i dělník nemohl vlastnit cenné umělecké dílo v originále (Bervida et al. 1984: 65)
2
Do té doby míval trojku z kreslení, protože toužil kreslit podle vlastních představ a ne učitelových

Mimo jiné ho inspirovala také výstavba podniků v Milevsku a především Orlické
přehrady.
V jeho tvorbě však nejvíce převažuje krajinomalba. Nejčastěji ztvárnil přírodu a krajinu
okolí Milevska a Písku. Několik děl věnoval významným památkám regionu, například
Zvíkov, Orlík, Písek - Pohled z mostu, Milevský klášter. Je nazýván malířem jihočeské
krajiny. Jeho obrazy jsou součástí sbírek Milevského muzea, Alšovy jihočeské galerie a
vlastní je mnoho obyvatel milevského regionu. Byl nositelem vyznamenání Za zásluhy o
výstavbu a Národní ceny ČSR. Roku 1975 mu byl propůjčen titul „zasloužilý umělec“ a roku
1982 byl jmenován „umělcem národním“. Roku 1984 byl ještě za svou bohatou a aktivní
práci pro společnost vyznamenán Světovou radou míru, kdy mu byla J. Stejskalem předána
medaile a cena míru.
Zemřel 28. května 1985 a rozloučení s ním se konalo 31. května v českobudějovickém
Muzeu dělnického hnutí. Milevšťanům jej připomíná socha umístěna na Hůrkách nedaleko
domu (Sibiřská 1072), ve kterém žil a pracoval v posledním období svého života.

Ze současných školních lavic
aneb Aktivity školy
Současnost: Školní rok 2015/2016
Počet žáků: 448 žáků
Počet tříd: 21 tříd
Počet zaměstnanců: 29 učitelů, 3 vychovatelky ŠD, 9 správních pracovníků, 8 zaměstnanců
jídelny
Za těch 80 let, které uplynuly od otevření nové
budovy, prošla škola různými změnami, pomocí nichž se
vedení školy vždy snažilo zpříjemnit školní klima a
zkvalitnit metody výuky. V poslední době největší změnou

exteriéru bylo zateplení budov školní
družiny a jídelny. Co se týče interiéru a
vybavení

učeben,

je

největší

inovací

uplatnění smartboardů a tabletů ve výuce
žáků.

Prostřednictvím

této

moderní

techniky se žáci aktivně zapojují do hodin a
vyučovací jednotky jsou pro ně zábavnější.
Kromě

využití

nejnovější

technologie pořádá škola různé akce, kde se
žáci mohou realizovat či jinak uplatnit svoje schopnosti a talent. Z celé škály aktivit pro děti si
můžeme jmenovat například oblíbený OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů),
lyžařský výcvik či dopravní hřiště. Žáci se také účastní různých vědomostních olympiád, kde
se k radosti učitelů pravidelně umisťují na předních pozicích.
Odreagovat se od učení je však potřeba, a proto naše škola pro děti připravuje
v prosinci mikulášskou nadílku, do které se
tradičně zapojují nejstarší žáci, a na Den
dětí den plný her. Tradicí se začíná stávat i
účast školy na masopustním průvodu.
Pravidelní návštěvníci Milevských maškar
si tak mohli povšimnout třeba bandy
pobíhajících písmenek, šmoulů či zástupců
„staré školy“.
Škola ovšem nezapomíná ani na slavností okamžiky, které si zaslouží patřičnou
okázalost, a tak 1. září vítá prvňáčky, kteří mají před sebou dlouhou studijní cestu, a poslední
den školní docházky se loučí s deváťáky, kteří mají tu cestu už o něco kratší. I my se zde
s Vámi rozloučíme upozorněním, které se
objevilo v roce 1935, ale svým způsobem je
nadčasové a vyvolává úsměv.  Ředitelství
školy upozorňuje rodiče školních dětí, že je
nutno opatřiti dětem před počátkem školního
roku přezůvky, protože se budou musit denně
ve škole přezouvati, aby v znečištěné obuvi
nenanesly do parketovaných tříd nečistoty.

