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I. Vývoj původce archiválií 

 

Obec Ostroh (něm. Seeberg
1
) leží asi pět kilometrů severozápadně od Františkových 

Lázní. Je situována na části výrazného hřebene spadajícího strmě do údolí Slatinného potoka 

(něm. Seebach). K obci patřily dvě osady: Drahov (něm. Trogau) a Táborská  

(něm. Seichenreuth).
2
 V katastrálním území Ostroh se nacházel vyjma Drahova ještě místní 

část Gaisbergmühle a v k. ú. Táborská Hirschmühle.
3
 

Kdy došlo k jeho založení nelze s přesností určit, nejpozději se tak stalo  

ve 13. století. Nejstarší známá zmínka pochází z roku 1322, kdy je v zástavní listině císaře 

Ludvíka jmenován jako Součást Chebska. Jistotu o jeho vlastnictví máme až v roce 1349,  

kdy král Karel IV. městu potvrdil příslušnost Ostrohu k Čechám. V držení města Chebu zůstal 

až do roku 1434, kdy jej 30. září daroval císař Zikmund Lucemburský svému kancléři 

Kašparu Šlikovi. V držení Šliků zůstal do roku 1461, kdy jej prodali Kašparu Junckerovi. 

Následně se zde vystřídalo několik majitelů – např. páni z Neubergu, ze Steinheimu  

či Nosticové. Nestálou držbu přerušila až koupě města Chebu z roku 1703.
4
  

Významnou památku Ostrohu představuje kostel sv. Wolfganga, který nechala roku 

1470 vystavět rodina Junckerů. Na počátku 18. století jej převzalo město Cheb ve velmi 

zchátralém stavu. I přestože byl kompletně opraven, obě příslušné farnosti (tj. Hazlov a Horní 

Lomany)
5
 ho využívaly ke svým bohoslužbám jen minimálně. Teprve roku 1797 byl dán  

do pořádku a od té doby se zde sloužila mše jednou týdně.
6
 

 Organizaci místní samosprávy předcházelo zrušení roboty a poddanství v roce 

1848. Na základě březnové ústavy (tzv. Stadionovy, ze dne 4. března 1849, č. 150/1849 ř. z.) 

byla vzápětí vydána první samostatná zákonná úprava – prozatímní obecní ze dne 17. března 

1849, vydaný císařským patentem č. 170/1849 ř. z. Tento zákon zrušil dosavadní pravomoc 

vrchnostenských úřadů ve správě venkovských obcí, kde dosud zastupovali vrchnost 

                                                 
1
 Původní označení vsi Seeberg znamená v překladu hora ležící nad potokem či vodní plochou. Více PROFOUS, 

Antonín – SVOBODA, Jan. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny.  IV. díl. Praha : 

Nakladatelství Československé akademie věd, 1957, s. 33.  
2
 SCHREINER, Lorenz. Heimatkreis Eger : Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen und 

Erinnerungen. Amberg : Egerer Landtag e.V., 1997, s. 468. 
3
 Seznam míst v království Českém. Praha : Místodržitelské knihtiskárny, 1886, s. 77. 

4
 ÚLOVEC, Jiří. Hrady, zámky a tvrze na Chebsku. Cheb : Chebské muzeum, 1998, s. 158–162. 

5
 Farnosti se ve správě patrně střídaly. Nakonec byla obec přifařena k Hazlovu. Srov. Catalogus venerabilis cleri 

saecularis et regularis archidioeceseos Pragenae pro anno Domini MDCCCLIV. Pragae : Archiepiscopali 

Seminario, 1854, s. 70 a 73; Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragenae pro 

anno Domini MDCCCLXXXII. Pragae : Typographia archiepiscopali, 1882, s. 87–88 a Catalogus venerabilis 

cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragensis pro anno Domini MCMXXXVIII. Pragae: 

Českoslovanská akciová tiskárna, 1938, s. 194. 
6
 SCHREINER, L. Heimatkreis Eger, s. 468. 
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venkovští rychtáři a konšelé, kteří byli pověřeni vykonáváním částečné a obecné samosprávy, 

a zaručil nově ustanoveným obcím základní práva. Mezi ně patřily např. svobodné volby 

zástupců nebo samostatné vyřizování vlastní agendy. Obce se staly nejnižšími články  

a instancemi územní samosprávy. Ke zvolení prvních zastupitelských sborů došlo po vydání 

volební instrukce ze dne 8. dubna 1850. V každé obci byly zřízeny dva orgány – na tři roky 

volený obecní výbor a obecní představenstvo. Obecní výbor byl kolegiální orgán rozhodující 

většinou hlasů. Měl usnášející a dozorčí pravomoc a ze svého středu si volil obecní 

představenstvo, starostu a alespoň dva radní.
7
  

Další obecní zřízení bylo vydáno v roce 1859, ale v platnost vstoupilo pouze ustanovení  

o domovském právu. Současně došlo k vyloučení veřejnosti z jednání orgánů obecní 

samosprávy. Veřejná jednání byla opět zavedena po volbách do obecních orgánů v roce 1861. 

Rok poté vstoupil v platnost rámcový říšský obecní zákoník snažící se dostat obce pod větší 

kontrolu a v roce 1864 bylo pod č. 7/1864 českého zemského zákoníku vydáno Zřízení obecní 

a řád volení v obcích pro království České. Samosprávné obce se mohly slučovat a rozlučovat 

a za určitých okolností měnit své hranice.  

Obec patřila do politického a soudního okresu Cheb.
8
 Obecní úřad se nacházel  

v domě č. p. 55. Po celou dobu existence obce se počet obyvatel vyvíjel značně kolísavě. 

Nejméně osob zde pobývalo roku 1921, kdy je zaznamenáno 398 jedinců. Oproti tomu 

maximum 563 obyvatel bylo zjištěno během sčítání z roku 1880.
9
  

 Roku 1820 zde byla zřízena pobočná škola a následně roku 1878 byla postavena 

budova (č. p. 60) pro potřeby čtyřtřídky. Místní zařízení navštěvovaly děti z Mýtinky (něm. 

Rossenreuth), Poustky (něm. Oedt), Drahova a Táborské. Jako učitelé zde působili např. 

Dietrich, Jahnel, Wenzl, Roth, Becker, Dietrich, Scharnagl, Poisl.
10

 

 Na přelomu 19. a 20. století došlo k postupné opravě hradu, který se časem stal 

vyhledávaným cílem vycházek pacientů z nedalekých Františkových Lázní. V obci vznikly 

čtyři hostince s letním posezením – např. „Gasthaus zur Rutsch.“
11

  

Z hlediska modernizace obce měla velký význam výstavba okresní silnice na trase 

Františkovy Lázně-Ostroh.
12

 Místo ale nemělo vlastní železniční stanici. Nejbližší  

se nacházela v Hazlově.
13

 

                                                 
7
 Blíže JANÁK, Jan – HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od počátku státu  

po současnost. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 297–327. 
8
 Seznam míst v království Českém, s. 77. 

9
 V roce 1869 zde žilo 551 osob, roku 1890 527, 1900 487, 1910 465 a 1930 400 osob. SCHREINER, Lorenz. 

Heimatkreis, s. 551. 
10

 TAMTÉŽ, s. 468. 
11

 TAMTÉŽ, s. 470. 
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Po vzniku samostatného Československa vstoupila v platnost dvě zákonná nařízení  

č. 75/1919 Sb., zákon o řádu volení v obcích a č. 76/1919 Sb., o novele k obecnímu zřízení.  

Od té doby stálo v čele obce obecní zastupitelstvo (dříve obecní výbor), které si ze svého 

středu volilo obecní radu (dříve obecní představenstvo) tvořenou starostou a radními. 

Působnost obecního úřadu se dělila na samostatnou a přenesenou. Mezi samostatnou 

působnost patřila správa obecního jmění a obecních záležitostí, dohled na bezpečnost 

majetku, péče o chudé a dobročinné ústavy, účast na správě místních škol a výkon policie. 

Přenesená představovala záležitosti soudní, politické, vojenské, berní a důchodkové. Dohled 

nad obecním úřadem náležel okresnímu zastupitelstvu a zemskému výboru. 

  Dne 13. června 1922 vešla v platnost vyhláška o rozloučení a sloučení obcí,  

které bylo povoleno již v roce 1920. Na jejím základě se od Ostrohu oddělila osada Táborská 

a vytvořila samostatnou obec.
14

  

V období německé okupace pohraničí v letech 1938–1945 vstoupil v platnost 

říšskoněmecký systém (něm. Deutsche Gemeindeordnung) a došlo k odstranění volitelnosti 

orgánů územní samosprávy. Vznikla tzv. Říšská župa Sudety (Reichsgau Sudetenland)  

a prosadil se tzv. vůdcovský princip v nové obecní správě. Jmenovaný (nevolený) starosta 

vedl výkon správy v naprosté a výhradní odpovědnosti. Na chodu obce se dále spolupodíleli 

přidělenci (něm. Beigeordnete), obecní radové (něm. Gemeinderäte) a poradci (něm. 

Beiräte).
15

 Celé území se rozdělilo na venkovské a městské okresy (Landkreise a Stadtkreise).  

Ve venkovských okresech byly utvořeny úřady landrátů (Der Landrat) navazující  

na prvorepublikové okresní úřady. Ostroh spadal pod pravomoc Landrátu Cheb. Jako poslední 

předváleční starostové zde působili Adolf Stingl a Georg Müller – oba z Drahova.  

Na základě ústavního dekretu prezidenta republiky o národních výborech  

a Prozatímním národním shromáždění č. 18/1944 Úředního věstníku československého  

a Vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů č. 4/1945 Sb. obecní úřady 

zanikly a byly nahrazeny místními národními výbory, v obcích s převáženě německy 

mluvícím obyvatelstvem pak dočasně místními správními komisemi. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
12

 Více SOkA Cheb, fond Archiv města Františkovy Lázně, kar 176, inv. č. 652 – Projekt silnice Františkovy 

Lázně – Ostroh (Seeberg), 1918–1923. 
13

 Administrativní lexikon obcí v Čechách. Praha : Státní úřad statistický, 1927, s. 73. 
14

 Landes- Gesetz- Blatt für das Königreich Böhmen, 1922, s. 20. 
15

 Das Sudetenbuch : Handbuch für den Reichsgau Sudetenland, 1940, č. 1, s. 37. 
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

 

Písemnosti archivního fondu Archiv obce Ostroh byly nalezeny v SOkA bez záznamu 

o převzetí. Svezeny byly sice již dne 25. června 1955, ale k oficiálnímu zaevidování došlo  

až 3. května 1993 při revizi archivních fondů. Pod přírůstkovým číslem 826 je zaznamenáno 

jedenáct knih a tři kartony z let 1892–1945 a o celkovém rozsahu 0,57 bm. 

Kde a v jakých prostorách byly dokumenty původce uloženy před ukončením  

jeho činnosti, se nepodařilo zjistit. Mezerovitý charakter archivního fondu nasvědčuje tomu,  

že před převzetím do archivu došlo ke ztrátám, popř. zničení a poškození dokumentů.  

 

 

III. Archivní charakteristika archivního fondu 

 

Archivní fond Archiv obce Ostroh je mezerovitého charakteru a obsahuje archiválie 

z let 1814–1945.  

Před zpracováním se archivní fond o rozsahu deseti úředních knih, dvou podacích 

protokolů, tří kartonů a čtyř technických výkresů nalézal v SOkA Cheb v následujících 

celcích: 

1) Devět úředních knih, dva podací protokoly a tři kartony obsahující podle 

inventárního soupisu vypracovaného v roce 1960 Jaroslavem Slavíkem materiály z let 1892–

1945. V roce 1993 revidovala fond archivářka Martina Bortelová a původní inventární soupis 

byl přepsán ve formě inventáře. 

Jednalo se o jednoduchý soupis obsahu úředních knih – kronika obce, parcelační 

protokol, kniha přihlášených čeledínů, evidence domovských listů, evidence zemřelých, 

hlavní knihy, pokladní deník a daňový záznamník. Spisy byly uspořádány dle umělého 

schématu: I. Znaky všeobecné, II. Organizační činnosti, III. Finance, IV. Zemědělství,  

V. Místní hospodářství, VI. Výstavba, VII. Vodní hospodářství, VIII. Školství a kultura,  

IX. Pracovní síly, X. Zdravotnictví a XI. Vnitro. 

Písemnosti byly nalezeny bez záznamu o převzetí. Oficiálně byly převzaty 3. května 

1993 pod přírůstkovým číslem 826. 

2) Na základě protokolu č. j. 814/2003 ze dne 20. května 2003 byla do SOkA Cheb  

ze SOA v Plzni delimitována jedna úřední kniha. Jednalo se o rozpočet obce Ostrohu z roku 

1940. Do Plzně byla zaslána bez průvodního dopisu ze SOA v Litoměřicích. V SOkA Cheb 
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byla zaevidována dne 8. října 2003 pod přírůstkovým číslem 81 a následně přiřazena  

do archivního fondu Archiv obce Ostroh (EL NAD 90). 

3) Na základě úředního záznamu č. 41/2016 č. j. SOAP/020-0368/2016 ze dne  

18. května 2016 byly z archivního fondu Sbírka stavebních plánů (EL NAD 587) vyřazeny 

čtyři technické výkresy z let 1814–1895, které byly následně přiřazeny do archivního fondu 

Archiv obce Ostroh (EL NAD 90). 

Původní inventární soupis i jeho revidovaná verze reflektovaly pouze 49 inventárních 

čísel bez přesnějšího časového vymezení a jejich pojmenování neodpovídalo skutečnému 

obsahu archiválií. Z výše uvedených důvodů byla archivní pomůcka v rámci generální 

inventury dne 5. října 2012 zrušena a roku 2015 bylo přistoupeno k novému zpracování. 

Vzhledem k tomu, že nebyl nalezen žádný spisový plán, byl archivní fond uspořádán 

podle umělého schématu, které vychází z Metodického návodu na pořádání a inventarizaci 

archivních fondů Archiv obce vydaný Archivní správou MV Praha dne 31. ledna 2000,  

č. j. AS/1-284/2000. Při zpracování archivního fondu byl použit Metodický pokyn ředitele 

SOA v Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek z 12. března 2010,  

č. j. SOAP/006-0767/2010 včetně dodatku platného od 15. července 2014, č. j. SOAP/006-

1300/2014. Současně byla zohledněna Základní pravidla pro zpracování archiválií kolektivu 

pracovníků pod vedením Michala Wannera z roku 2012.  

Archivní fond Archiv obce Ostroh byl rozdělen na dvě manipulace – A: Předchůdci 

obecní samosprávy do roku 1850 a B: Obecní úřad 1850–1945. První zmiňovanou manipulaci 

tvoří dva stavební plány z roku 1814 (inv. č. 1). Druhá manipulace obsahuje knihy, spisový  

a účetní materiál. Z knih se dochovaly tři typy: 1. Knihy všeobecné správy obce – evidence 

vydaných domovských listů (inv. č. 2); 2. Evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného 

pořádku – přihlašovací a odhlašovací kniha čeledínů (inv. č. 3) a protokol o ohledání 

zemřelých (inv. č. 4) a 3. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech – 

parcelní protokol (inv. č. 5). Spisový materiál se skládá ze spisovenských pomůcek (inv. č. 6) 

a spisů, které byly dále rozděleny podle věcného hlediska (inv. č. 7–53). Účetní materiál 

obsahuje např. pokladní deníky (inv. č. 54–55), hlavní knihy (inv. č. 56–60), knihy daňové 

(inv. č. 61–63) či rozpočty (inv. č. 64–69) a denní uzávěrky (inv. č. 70). Mezi ostatní materiál 

byla zařazena Pamětní kniha válečných událostí z let 1914–1915 (inv. č. 71). 

Při zpracování archivního fondu Archiv obce Ostroh (EL NAD 90) bylo zjištěno,  

že se zde nacházejí písemnosti jiných původců. V rámci vnitřních změn došlo dne 1. března 

2016 na základě úředního záznamu č. 33/2016, č. j. SOAP/020-0165/2016 k přesunu jednoho 

podacího protokolu (0,02 bm) z let 1942–1946. Jelikož převážná část zápisů pochází 
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z činnosti MNV Ostroh, kde byly zápisy také ukončeny, byl přeřazen do archivního fondu 

MNV Ostroh (EL NAD 50).   

Současně došlo k přesunu dvou úředních knih – Hlavní kniha Johanna Rubnera, 1941–

1942 a Roční uzávěrka, 1942–1943 a jednoho balíku písemností k provozu hospodářství 

Rubnerů z let 1939–1943. Tyto archiválie byly dne 1. března 2016 z archivního fondu Archiv 

obce Ostroh (EL NAD 90) na základě úředního záznamu č. 34/2016, č. j. SOAP/020-

0166/2016 vyřazeny a přeřazeny do nově vzniklého archivního fondu Rubner Johann, Ostroh 

(EL NAD 1660). 

Při zpracování nebyly vyřazeny žádné jednotliviny nearchivní povahy.  

Došlo k nárůstu metráže z 0,58 bm na 0,75 bm. Nárůst 0,17 bm byl způsoben 

přemanipulováním archivního materiálu a jeho řádným uložením. Původní evidenční jednotky 

byly upřesněny na 21 úředních knih, jeden rukopis, jeden podací protokol, pět kartonů a čtyři 

technické výkresy. Z 49 položek inventáře vzniklo novým uspořádáním 71 inventárních čísel. 

Archiválie vztahující se k činnosti obecního úřadu a jeho předchůdců v Ostrohu  

se také nacházejí v archivním fondu Archiv města Cheb (EL NAD 1). Dále však není známo, 

že by se vyskytovaly v jiných fondech, archivech či institucích.  

Jazykem archivního fondu je převážně němčina. Dále se zde vyskytuje čeština – 

Protokol o ohledání zemřelých (inv. č. 4), Domovské právo – domovské listy (inv. č. 7), 

Trestní záležitosti (inv. č. 35), Lesní hospodářský plán (inv. č. 51), polština a ruština – 

Pracovní knížka Rusky Jeleny Gavrilovové (inv. č. 27) a polština – Nasazení polských 

pracovníků (inv. č. 28). 

Fyzický stav téměř všech archiválií je dobrý, výjimku ale představují inv. č. 7 – 

Domovské právo – domovské listy (křehké, potrhané okraje), inv. č. 13 – Udělování 

vyznamenání (křehké) a inv. č. 54 – Pokladní deník (poničen politím). Pamětní kniha 

válečných událostí (inv. č. 71) je uložena ve Sbírce kronik. 

 

 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

 

 Inventarizovaný archivní fond Archiv obce Ostroh se dochoval mezerovitě. Informace 

o událostech válečných let 1914–1915 podává Pamětní kniha (inv. č. 71). Zprávy o činnosti 

obecní samosprávy a veřejném dění se prakticky nedochovaly. V budoucnu lze předpokládat 

badatelský zájem např. o policejní přihlášky z let 1854–1944 (inv. č. 20) a přihlašovací lístky 

pro cizince (inv. č. 21). Velmi zajímavá je stavební dokumentace. V nezvyklém počtu se 
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dochovaly projekty k regulaci a melioraci Slatinného potoka. Vyjma projektů č. II obsahuje 

inventarizovaný fond celou řadu  I–X z roku 1895 (inv. č. 30). Jako doklad modernizace obce 

poslouží prameny ke stavbě silnic (inv. č. 32) a elektrifikaci (inv. č. 34). Povolování živností 

(inv. č. 48) napomohou k rekonstrukci jednotlivých soukromých provozů. V neposlední řadě 

představuje cenný pramen k pohledu na hospodářské poměry obce účetní materiál (inv. č. 54–

70) a archiválie k její evidenci majetku (inv. č. 15–16) a rozpočtovému hospodaření (inv. č. 

17–19).  

 

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 

 

Ve Státním okresním archivu Cheb archivní fond Archiv obce Ostroh v září 2015 

uspořádala a archivní pomůcku v únoru a květnu 2016 sestavila Jana Kolouchová. 

 

Cheb, 7. prosince 2016                         PhDr. Jana Kolouchová 
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Příloha č. 1 

 

Seznam použitých zkratek 

 

AO archiv obce 

AP archivní pomůcka 

AS archivní správa 

bm běžný metr 

č. j. číslo jednací 

č. p. číslo popisné 

EL NAD evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jedn. evidenční jednotka 

inv. č. inventární číslo 

k. ú. katastrální území 

kar kartony 

MV ministerstvo vnitra 

MNV místní národní výbor 

něm. německy 

ppr podací protokoly 

rkp rukopisy 

ř. z. říšský zákoník 

SOA Státní oblastní archiv 

SOkA Státní okresní archiv  

tvy technické výkresy 

ukn úřední knihy 
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Příloha č. 2 

 

Pořádací schéma archivního fondu 

        Časový rozsah  Inv. č. 

A: PŘEDCHŮDCI OBECNÍ SAMOSPRÁVY DO ROKU 1850  

I. OSTATNÍ MATERIÁL     1814   1 

 

B: OBECNÍ ÚŘAD 1850–1945       

I. KNIHY 

1. Knihy všeobecné správy obce   1931–1938  2  

2. Evidenční knihy agendy bezpečnosti   1924–1945  3–4  

    a veřejného pořádku 

3. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení 1892   5 

    ve státních záležitostech 

II. SPISOVÝ MATERIÁL 

 II. 1 Spisovenské pomůcky    1933–1942   6 

 II. 2 Spisy 

 1. Obec a její správa 

 1. 1 Evidence občanů, domovské právo 1918–1943  7–10  

 1. 2 Volební záležitosti    1939   11 

 1. 3 Obecní funkcionáři a zaměstnanci 1944   12 

 1. 4 Všeobecná správní činnost obce  1939–1941  13–14  

 2. Správa obecního majetku 

 2. 1 Evidence obecního majetku  1939–1945  15–16 

 2. 2 Rozpočtové hospodaření obce  1916–1944  17–19 

 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek 

 3. 1 Bezpečnost osob a majetku  1854–1944  20–21  

 3. 2 Bezpečnost silnic a cest, doprava  1939–1941  22–23 

 a spoje 

 3. 3 Trhy a zásobování    1943   24 

 3. 4 Zdravotní a veterinární záležitosti  1939–1945  25–26 

 3. 5 Čelední a pracovní záležitosti  1940–1945   27–28  

 3. 6 Stavební a požární dokumentace  1893–1943  29–34 

 3. 7 Trestní a smírčí pravomoc   1938–1940  35–36  
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          Časový rozsah  Inv. č. 

 

 4. Péče o veřejné ústavy a zařízení 

  4. 1 Záležitosti spolkové a kulturní  1938–1941  37–38 

 5. Spolupůsobení ve státních záležitostech 

  5. 1 Vojenské záležitosti   1938–1944  39–45   

  5. 2 Záležitosti daňové a katastrální  1921–1940  46–47 

  5. 3 Živnostenské záležitosti   1914–1944  48 

       5. 4 Zemědělství, lesnictví, myslivost,  1937–1944  49–53 

                 rybolov 

III. ÚČETNÍ MATERIÁL 

 1. Účetní knihy     1911–1945   54–71 

 a) Pokladní deníky a hlavní knihy  1931–1945  54–60 

 b) Výběr obecních daní a dávek  1911–1945  61–63 

 c) Rozpočty     1940–1944  64–69 

 d) Účetní uzávěrky    1944   70 

IV. OSTATNÍ MATERIÁL    1914–1915  71 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    

A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850 

    

    

I. Ostatní materiál 
    

1 Stavební plány Ostroh 

- výstavba palírny v domě Johanna Adama Müllera  

1814 tvy 1–2 

    

    

    

    

B: Obecní úřad 1850–1945 

    

    

I. KNIHY 
    

1. Knihy všeobecné správy obce 
    

2 Kniha evidence vydaných domovských listů 1931–1938 ukn 1 

    

    

2. Evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného pořádku 
    

3 Přihlašovací a odhlašovací kniha čeledínů 1930–1939 ukn 2 

    

4 Protokol o ohledání zemřelých 1924–1945 ukn 3 

    

    

3. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech 
    

5 Parcelní protokol 1892 ukn 4 

    

    

    

II. SPISOVÝ MATERIÁL 
    

II. 1 Spisovenské pomůcky 
    

6 Podací protokol 

21. 1. 1933 – 22. 10. 1942 

1933–1942  ppr 1 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    

II. 2 Spisy 
    

1. Obec a její správa 
    

1. 1 Evidence občanů, domovské právo 

    

7 Domovské právo – domovské listy 1918–1925 kar 1 

    

8 Matriční záležitosti – ohlášení uzavření sňatku a 

úmrtí 

1939–1941 kar 1 

    

9 Vystavení potvrzení o státním občanství 1941–1943 kar 1 

    

10 Evidence manželek německých občanů 1942 kar 1 

    

    

1. 2 Volební záležitosti 

    

11 Volba starosty a obecní rady 1939 kar 1 

    

    

1. 3 Obecní funkcionáři a zaměstnanci 

    

12 Ustanovení řídícího učitele Rudlofa Scharnagla 

matrikářem  

1944 kar 1 

    

    

1. 4 Všeobecná správní činnost obce 

    

13 Udělování vyznamenání 1939 kar 1 

    

14 Přímé písemné spojení mezi úřady 1941 kar 1 

    

    

2. Správa obecního majetku 
    

2. 1 Evidence obecního majetku 

    

15 Přezkoušení obecní pokladny 1939–1945 kar 1 

    

16 Evidence odevzdaných kovů 1940 kar 1 

    

    

2. 2 Rozpočtové hospodaření obce 

    

17 Roční účetní uzávěrka místní školní obce 1928–1944 kar 1 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
18 Poplatky ze psů 1940–1941 kar 1 

    

19 Dlužní úpisy 1916–1941 kar 1 

    

    

    

3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek 
    

3. 1 Bezpečnost osob a majetku 

    

20 Policejní přihlášky (řazeno abecedně, A–Z) 1854–1944 kar 1 

    
21 Přihlašovací lístky pro cizince (řazeno abecedně, D–J) 1934–1935 kar 1 

    

    

3. 2 Bezpečnost silnic a cest, doprava a spoje 

    

22 Odstranění pneumatik z nepojízdných vozidel 1939 kar 2 

    

23 Zavedení telefonu do obce 1940–1941 kar 2 

    

    

3. 3 Trhy a zásobování 

    

24 Zásobování – příděly vajec 1943 kar 2 

    

    

3. 4 Zdravotní a veterinární záležitosti 

    

25 Očkování dětí 

- děti podléhající povinnému očkování v prvním roce 

věku; 1939 

- přeočkování dětí; 1939–1943 

- očkování proti neštovicím; 1939–1944  

1939–1944 kar 2 

    

26 Úřední ohledání zemřelých 1945 kar 2 

    

    

3. 5 Čelední a pracovní záležitosti 

    

27 Pracovní knížka Rusky Jeleny Gavrilovové 1945 kar 2 

    

28 Nasazení polských pracovníků 1940–1944 kar 2 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
3. 6 Stavební a požární dokumentace 

    

29 Meliorační plán na odvodnění luk 1890 tvy 3 

    

30 Regulace a meliorace Slatinného potoka 

- Projekt I: přehledové mapy (2 mapy) 

- Projekt III: délkový profil (4 technické výkresy) 

- Projekt IV: příčný profil (2 technické výkresy) 

- Projekt V: délkový a příčný profil (10 technických 

výkresů) 

- Projekt VI: objekty (21 technických výkresů) 

- Projekt VII: kubatura 

- Projekt VIII: doplňující přílohy 

- Projekt IX: návrhy nákladů 

- Projekt X: technická zpráva 

1895 kar 2–4 

kar 2 

kar 2 

kar 2 

kar 3 

 

kar 3 

kar 3 

kar 4 

kar 4 

kar 4 

    

31 Stavební plán Ostroh 

- obnova místní lávky, 1893 

1893 tvy 4 

    

32 Stavební dokumentace Ostroh 

- okresní silnice Františkovy Lázně – Ostroh  

(mj. 2 technické plány) 

1914 kar 4 

    

33 Organizace místního sboru dobrovolných hasičů 1939–1943 kar 4 

    

34 Elektrifikace obce 1940–1943 kar 4 

    

    

3. 7 Trestní a smírčí pravomoc 

    

35 Trestní záležitosti – mj. přestupky, pokuty 1938 kar 4 

    

36 Trestní stíhání za urážku veřejného činitele 1940 kar 4 

    

    

    

4. Péče o veřejné ústavy a zařízení 
    

4. 1 Záležitosti spolkové a kulturní 

    

37 Činnost mládežnické organizace „Hitler-Jugend“  

a její podpora 

1941 kar 4 

    

38 Zprávy o činnosti obecní knihovny 1938–1939 kar 4 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    

5. Spolupůsobení ve státních záležitostech 
    

5. 1 Vojenské záležitosti  

    

39 Odvody branců (ročníky narození 1879–1929) 1938–1943 kar 4 

    

40 Přijetí dobrovolníků do válečného námořnictva, 

říšské pracovní služby ženské mládeže, oddílů SS a 

letectva 

1939–1943 kar 5 

    

41 Čeští vojáci ve wehrmachtu  1938–1939 kar 5 

    

42 Vojenské záležitosti – mj. nařízení okresního velení, 

inspekce vojenských náhrad, materiální podpora 

vojska  

1938–1944 kar 5 

    

43 Záležitosti vojáků – dovolená, přestupky, soukromé 

telegramy 

1940–1943 kar 5 

    

44 Ubytování vojska 1938–1941 kar 5 

    

45 Koně, dodávky a povozy pro vojenské účely 1939–1941 kar 5 

    

    

5. 2 Záležitosti daňové a katastrální 

    

46 Roční přehled o příjmu z daní od 1. 4. 1939  

do 31. 3. 1940 

1940 kar 5 

    

47 Soupis parcel statku Seeberg 1921 kar 5 

    

    

5. 3 Živnostenské záležitosti 

    

48 Povolování živností  

(řazeno abecedně, K–S) 

1914–1944 kar 5 

    

    

5. 4 Zemědělství, lesnictví, myslivost, rybolov 

    

49 Sčítání ploch kultur (řazeno dle č. p.) 1940–1944 kar 5 

    

50 Evidence prasat a narozených telat 1940 kar 5 

    

51 Lesní hospodářský plán 1937–1941 kar 5 

    

52 Škody v lesích způsobené silným větrem 1940 kar 5 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
53 Lovecké poplatky 1942–1943 kar 5 

    

    

    

III. ÚČETNÍ MATERIÁL 

    

1. Účetní knihy 

    

a) Pokladní deníky a hlavní knihy 

    

54 Pokladní deník 1931 ukn 5 

    

55 Pokladní deník 1942–1944 ukn 6 

    

56 Hlavní kniha 1931 ukn 7 

    

57 Hlavní kniha – příjmy pro účetní rok 1943 1943–1944 ukn 8 

    

58 Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1943 1943–1944 ukn 9 

    

59 Hlavní kniha – příjmy pro účetní rok 1944 1944–1945 ukn 10 

    

60 Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1944 1944–1945 ukn 11 

    

    

b) Výběr obecních daní a dávek 

    

61 Kniha výběru daní a obecních dávek 1911–1945 ukn 12 

    

62 Předběžná kniha výběru obecních daní a dávek  

pro účetní rok 1943 

1943–1944 ukn 13 

    

63 Předběžná kniha výběru obecních daní a dávek  

pro účetní rok 1944 

1944–1945 ukn 14 

    

    

c) Rozpočty 

 

64 Věcná kniha rozpočtu pro účetní rok 1943 1943–1944 ukn 15 

    

65 Rozpočet pro účetní rok 1940 1940 ukn 16 

    

66 Rozpočet pro účetní rok 1942 1942 ukn 17 

    

67 Rozpočet pro účetní rok 1944 1944 ukn 18 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
68 Rozpočet místní školní obce pro účetní rok 

1943/1944 

1943 ukn 19 

    

69 Rozpočet místní školní obce pro účetní rok 

1944/1945 

1944 ukn 20 

    

    

d) Účetní uzávěrky 

    

70 Kniha denních uzávěrek 1944 ukn 21 

    

    

    

IV. OSTATNÍ MATERIÁL 

    

71 Pamětní kniha válečných událostí 1914–1915 rkp 1 
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Název archivní pomůcky: 
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Značka archivního fondu:  AO Ostroh 
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1814–1945 

Počet evidenčních jednotek: 
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