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I. Vývoj původce archiválií 

 

Obec Starý Hrozňatov (něm. Alt Kinsberg
1
) leží asi šest kilometrů jižně od Chebu. 

Rozkládá se v údolí a jeho bocích při Mohelenském potoce, vlévajícím se do Odravy. K obci 

patřila osada Nový Hrozňatov (něm. Neu Kinsberg) s místní částí Strasse. Ke Starému 

Hrozňatovu příslušely místní části Beim Berg, Holzschleife, Erlach, Loretto, Sandnerhof  

a Schwarzwolf.
2
 

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

na začátku 13. století. Místní hrad patří k nejstarším na Chebsku, který byl vystavěn 

neznámým členem ministeriálního rodu pánů s predikátem „z Kinsberka“. První spolehlivá 

zpráva pochází z roku 1217. V držení pánů z Kinsberka zůstal do roku 1260, kdy se dostal  

do zástavy plavenským fojtům, kteří ho v následujícím roce společně s Vokovem a chebským 

hradem vrátili. Od té doby patřil opět k Chebsku, proto byl také uveden v zástavní listině  

z roku 1322. Následně se vystřídala celá řada majitelů – např. Trost Winkler z Falknova, 

Bohuslav z Hartenberka, Hynčík Pluh z Rabštejna, páni z Týna a Elbognárové, kteří ho roku 

1658 prodali jezuitskému řádu se sídlem v Chebu. Ti jej vlastnili do zrušení řádů v Čechách 

Josefem II. roku 1773 a Hrozňatov připadl nově zřízenému tzv. studijnímu fondu a v majetku 

státu zůstal až do roku 1824. Následně se dostal do vlastnictví pražského měšťana  

Jana Nonnera a Josefa Mindela.
3
   

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 

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 

                                                 
1
 Název vsi je nejspíše odvozeno od osobního jména „Kien“ ve smyslu Kienova hora. Více PROFOUS, Antonín. 

Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny.  II. díl. Praha : Česká akademie věd a umění, 

1949, s. 467.  
2
 Seznam míst v království Českém. Praha : Místodržitelské knihtiskárny, 1886, s. 76. 

3
 ÚLOVEC, Jiří. Hrady, zámky a tvrze na Chebsku. Cheb : Chebské muzeum, 1998, s. 207–209. 
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většinou hlasů. Měl usnášející a dozorčí pravomoc a ze svého středu si volil obecní 

představenstvo, starostu a alespoň dva radní.
4
  

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.
5
 Jako starostové zde působili 

např. Anton Blank, Josef Frank, Ludwig Rötz a Hubert Schindler. Obecní úřad sídlil v domě 

č. p. 2. Po celou dobu existence obce se počet obyvatel vyvíjel značně kolísavě. Nejméně 

osob zde pobývalo roku 1890, kdy je zaznamenáno 675 jedinců. Oproti tomu maximum 1132 

obyvatel bylo zjištěno během sčítání z roku 1930.
6
 

Až do roku 1772 byl Starý Hrozňatov samostatnou farností. Farní kostel Sv. Ducha 

(loreta) a zámecký kostel Sv. Trojice byly následně přifařeny k chebskému městskému 

kostelu sv. Mikuláše. Teprve roku 1855 byl Starý Hrozňatov povýšen na farnost,  

ke které patřily osady Nový Hrozňatov, Malá Šitboř (něm. Kleinschöba), Horní a Dolní 

Lipina (něm. Ober- und Unterlindau) a od roku 1857 také Kozly (něm. Gosel), Mýtina  

(něm. Altalbenreuth) a Boden (bez českého ekvivalentu).
7
  

Již před rokem 1668 zřídili jezuité v místě školu. Za vlády Marie Terezie zde 

fungovala dvoutřídka a roku 1833 byla vystavěna nová školní budova. Od roku 1874 ji 

navštěvovaly i děti z Nového Hrozňatova a Horní Lipiny. Jako učitelé zde působili např. Josef 

Blank, Marie Hochmuth, Marie Kastalio, Ernst Kraus, Rudolf Gimpl a Magdalena Frank. 

Škola se nacházela v domě č. p. 62. 

Starým Hrozňatovem neprocházela železnice. Nejbližší stanice se nacházela v Lipové 

(něm. Lindenhau).
8
 

                                                 
4
 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. 
5
 Seznam míst v království Českém, s. 76. 

6
 V roce 1869 zde žilo 997 osob, roku 1880 766, 1900 1041, 1910 1078 a 1921 902 osob. SCHREINER, Lorenz. 

Heimatkreis, s. 546. 
7
 Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragenae pro anno Domini MDCCCLIV. 

Pragae : Archiepiscopali Seminario, 1854, s. 70–71, Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis 

archidioeceseos Pragenae pro anno Domini MDCCCLXXXII. Pragae : Typographia archiepiscopali, 1882,  

s. 87 a Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragensis pro anno Domini 

MCMXXXVIII. Pragae: Českoslovanská akciová tiskárna, 1938, s. 183–184. 
8
 Administrativní lexikon obcí v Čechách. Praha : Státní úřad statistický, 1927, s. 72. 
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 Spolkový život v obci byl vcelku bohatý. Roku 1831 zde byl založen Chebský 

pojišťovací spolek škod způsobených požárem (Egerländer Brandschaden- 

Versicherungsverein). Od roku 1866 zde působil Spolek sv. Florian a od 1877  

Sbor dobrovolných hasičů. Posledním předválečným náčelníkem byl Hubert Sandner.  

Mezi válkami vznikl např. Mužský pěvecký spolek, Sportovní a tělovýchovný spolek 

pracujících. Z politických stran ve Starém Hrozňatově působil Německý svaz zemědělců 

(Bund der Landwirte), Německá sociálnědemokratická strana pracujících (Deutsche 

sozialdem. Arbeiter- Partei), Křesťansko-sociální strana lidová (Christlich soziale 

Volkspartei) a od roku 1933 nejsilnější Sudetoněmecká strana (Sudetendeutsche Partei).
9
   

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. 

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).
10

 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. Starý Hrozňatov spadal pod pravomoc Landrátu Cheb. 

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. 

                                                 
9
 SCHREINER, L. Heimatkreis Eger, s. 301. 

10
 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 Starý Hrozňatov byly nalezeny v SOkA  

bez záznamu o převzetí. K jejich oficiálnímu zaevidování došlo 22. září 1993 při revizi 

archivních fondů. Pod přírůstkovým číslem 1175 je zaznamenáno šest knih a dva kartony  

z let 1893–1945 o celkovém rozsahu 0,37 bm.  

Kde a v jakých prostorách byly dokumenty původce uloženy před ukončením  

jeho činnosti, se nepodařilo zjistit. Torzovitý 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 Starý Hrozňatov je torzovitého charakteru a obsahuje 

archiválie z let 1873–1945 (1953). Posterius archivního fondu se nachází u Knihy evidence 

narozených a zemřelých (inv. č. 3).  

Před zpracováním se archivní fond o rozsahu jedenácti úředních knih, jednoho 

podacího protokolu a dvou kartonů nalézal v SOkA Cheb v následujících celcích: 

1) Pět úředních knih a dva kartony obsahující podle inventárního soupisu 

vypracovaného v roce 1959 Jaroslavem Slavíkem materiály z let 1883–1945. V roce 1993 

zrevidovala fond Martina Bortelová a původní inventární soupis byl přepsán ve formě 

inventáře. 

Jednalo se o jednoduchý soupis obsahu knih – kronika obce, evidence čeledínů, 

tovaryšů a pomocníků, evidence vydaných domovských listy, rejstřík hrobů a pokladní kniha 

chudinského fondu. Spisy byly uspořádány dle umělého schématu: I. Organizační činnosti,  

II. Finance, III. Místní hospodářství, IV. Výstavba, V. Vodní hospodářství, VI. Pracovní síly  

a VII. Vnitro.  

Písemnosti byly nalezeny bez záznamu o převzetí. Oficiálně byly převzaty 22. září 

1993 pod přírůstkovým číslem 1175. 

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 Starý Hrozňatov 

z roku 1940. Do Plzně byla zaslána bez průvodního dopisu ze SOA v Litoměřicích. V SOkA 
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Cheb byla zaevidována dne 9. září 2003 pod přírůstkovým číslem 68 a následně přiřazena  

do archivního fondu Archiv obce Starý Hrozňatov (EL NAD 179). 

3) Při zpracování archivního fondu MNV Starý Hrozňatov (EL NAD 181) bylo 

zjištěno, že se zde nacházejí písemnosti jiného původce. Jednalo se o jednu knihu z let 1913–

1953 a jeden podací protokol z let 1941–1946. Tyto archiválie byly na základě úředního 

záznamu č. 5/2008 ze den 28. ledna 2008, č. j. SOAP/020-0062/2008 vyřazeny a přeřazeny  

do archivního fondu Archiv obce Starý Hrozňatov (EL NAD 179).  

4) Při zpracování archivního fondu Sbírka disertačních, diplomových, středoškolských 

a školních prací (EL NAD 786) byly vyřazeny dokumenty, které zde byly původně 

evidovány. Jednalo se o čtyři rukopisy (Erna Blank – G. Augustin – A. Fritzsch –  

M. Leonhardt: Sagen-, Spruch und Liedgut in Altkinsberg, 1942; Sutter – Z. Peter –  

G. Schneider – A. Zimmermann: Über die Vor-, Familien- und Flurnamen in Altkinsberg, 

1942; I. Putz: Rassische Beobachtungen der Handwerkern und Arbeitern in Altkinsberg, 

1939–1945 a Zur Bevölkerungsstatistik des Dorfes Altkinsberg, 1942–1945).  Na základě 

úředního záznamu č. 23/2011 ze dne 16. února 2011, č. j. SOAP/020-0120/2011 byly 

vyřazeny a přeřazeny do archivního fondu Archiv obce Starý Hrozňatov (EL NAD 179). 

Původní inventární soupis i jeho revidovaná verze reflektovaly pouze 18 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 22. listopadu 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 Starý Hrozňatov (EL NAD 179) byl rozdělen na knihy, 

spisový, účetní a ostatní materiál. Z knih se dochovaly tři typy: 1. Knihy všeobecné správy 

obce – obecní kronika (inv. č. 1), Kniha evidence vydaných domovských listů (inv. č. 2)  

a Kniha narozených a zemřelých (inv. č. 3); 2. Knihy správy obecního majetku – Kniha 

evidence hrobů a zaplacených poplatků (inv. č. 4) a 3. Evidenční knihy agendy bezpečnosti  

a veřejného pořádku – Přihlašovací a odhlašovací kniha čeledínů, tovaryšů a učedníků  



8 

 

(inv. č. 5). Spisový materiál se skládá ze spisovenských pomůcek (inv. č. 6) a spisů,  

které byly dále rozděleny podle věcného hlediska (inv. č. 7–19). Účetní materiál obsahuje 

hlavní knihy (inv. č. 20–21), věcnou knihu rozpočtu (inv. č. 22), knihu daňovou (inv. č. 23), 

rozpočet (inv. č. 24) a pokladní deník chudinského fondu (inv. č. 25). Mezi ostatní materiál 

byly zařazeny rukopisy k etnografii obce (inv. č. 27–29). 

V rámci archivního fondu zůstala zachována i kniha (inv. č. 3 – Kniha evidence 

narozených a zemřelých), jejíž zápisy sahají až do roku 1953. I přestože byla ukončena až  

za činnosti MNV, převážná část byla pořízena za fungování obecního úřadu. Tato úřední 

kniha je rozdělena na evidenci zemřelých v letech 1913–1940 a 1945–1953 a narozených 

1947–1953. Nicméně zápisy po roce 1945 představují jen nepatrnou část a vykazují torzovitý 

charakter.   

Přibližná datace je uvedena u inv. č. 27 – Putz, Irmgard: Rassische Beobachtungen  

der Handwerkern und Arbeitern in Altkinsberg. Vzhledem k tématu rukopisu lze 

předpokládat, že byl sepsán v rozmezí válečných let 1939 až 1945. 

Při zpracování nebyly vyřazeny žádné jednotliviny nearchivní povahy.  

Došlo k úbytku metráže z 0,47 bm na 0,43 bm. Úbytek 0,04 bm byl způsoben 

přemanipulováním archivního materiálu a jeho řádným uložením. Původní evidenční jednotky 

byly upřesněny na jedenáct úřední knihy, tři rukopisy, jeden podací protokol,  

dva kartony, pět map a čtyři technické výkresy. Z 18 položek inventáře vzniklo novým 

uspořádáním 29 inventárních čísel. 

Archiválie vztahující se k činnosti obecního úřadu a jeho předchůdců ve Starém 

Hrozňatově 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 – Kniha 

evidence vydaných domovských listů (inv. č. 2), Kniha evidence narozených  

a zemřelých (inv. č. 3), Přihlašovací a odhlašovací kniha čeledínů, tovaryšů a učedníků  

(inv. č. 5), Domovské právo – nabytí, pozbytí (inv. č. 7), Obecní vodovod (inv. č. 14), 

Koncese na zřízení, udržování a provozování přijímací radiofonní stanice (inv. č. 17)  

a Živnostenské listy (inv. č. 20). 

Fyzický stav většiny archiválií je dobrý, výjimku ale představují inv. č. 2 – Kniha 

evidence vydaných domovských listů (chybějící desky a hřbet), inv. č. 5 – Přihlašovací  

a odhlašovací kniha čeledínů, tovaryšů a učedníků (rozvolněná vazba), inv. č. 7 – Domovské 

právo – nabytí, pozbytí (křehké), inv. č. 8 – Domovské právo – domovské listy (křehké, 

potrhané), inv. č. 15 – Stavební dokumentace – plán domku hrobníka (roztrháno), inv. č. 16 – 
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Stavební plány – výstavba mostu přes Mohelnický potok (křehké okraje), inv. č. 18 – Váleční 

zajatci (utržený roh), inv. č. 19 – Živnostenské listy (křehké), inv. č. 20 – Hlavní kniha – 

příjmy pro účetní rok 1944 (popsaná titulní strana černým fixem s nepřesnými překlady  

do češtiny), inv. č. 21 – Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1944 (popsaná titulní strana 

černým fixem s nepřesnými překlady do češtiny), inv. č. 22 – Věcná kniha rozpočtu  

pro účetní rok 1944 (popsaná titulní strana černým fixem s nepřesnými překlady do češtiny), 

inv. č. 23 – Kniha rozvrhu výběru daní a obecních dávek pro účetní rok 1943 (chybí titulní 

list). Obecní kronika (inv. č. 1) je uložena ve Sbírce kronik. 

 

 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

 

 Inventarizovaný archivní fond Archiv obce Starý Hrozňatov se dochoval torzovitě. 

Informace o historickém vývoji obce podává obecní kronika (inv. č. 1). Zprávy o činnosti 

obecní samosprávy a veřejném dění se prakticky nedochovaly. Výjimku představují pouze 

zápisy ze zasedání obecní rady z let 1933 až 1937 (inv. č. 10) a zápisy ze zasedání obecního 

zastupitelstva z let 1933 až 1945 (inv. č. 11). V budoucnu lze předpokládat badatelský zájem 

např. o velký soubor archiválií vztahujících se k domovskému právu (inv. č. 7 a 8), evidenci 

vydaných domovských listů (inv. č. 2), evidenci narozených a zemřelých (inv. č. 3), statistiku 

o stavu obyvatelstva (inv. č. 9). V neposlední řadě je nutné jmenovat dochované rukopisy  

k etnografii obce (inv. č. 27–29). Částečný pohled na místní hospodaření během 

předválečných a válečných let poskytují dochované účetní knihy (inv. č. 20–25) a spisy  

k rozpočtovému hospodaření obce (inv. č. 12–13). 

 

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 

 

Ve Státním okresním archivu Cheb archivní fond Archiv obce Starý Hrozňatov 

v listopadu a prosinci 2015 uspořádala a archivní pomůcku v únoru 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 

čsl. československý 

EL NAD evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jedn. evidenční jednotka 

inv. č. inventární číslo 

kar kartony 

map mapy 

MNV místní národní výbor 

MV ministerstvo vnitra 

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.  

I. KNIHY 

1. Knihy všeobecné správy obce   1893–1945 (1953) 1–3 

2. Knihy správy obecního majetku   1873–1945  4    

3. Evidenční knihy agendy bezpečnosti   1898–1938  5  

    a veřejného pořádku 

II. SPISOVÝ MATERIÁL 

 II. 1 Spisovenské pomůcky    1941–1945  6  

 II. 2 Spisy 

 1. Obec a její správa 

 1. 1 Evidence občanů, domovské právo 1884–1945  7–9  

 1. 2 Všeobecná správní činnost obce  1933–1945   10–11   

 2. Správa obecního majetku 

 2. 1 Rozpočtové hospodaření obce  1908–1940  12–13  

 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek 

  3. 1 Zdravotní a veterinární záležitosti  1932–1935  14 

  3. 2 Stavební a požární záležitosti  1908–1940  15–17   

 4. Spolupůsobení ve státních záležitostech 

  4. 1 Vojenské záležitosti   1944   18   

  4. 2 Živnostenské záležitosti   1932–1939  19  

III. ÚČETNÍ MATERIÁL 

 1. Účetní knihy     1925–1945   20–25 

IV. MAPY A PLÁNY     1907   26 

V. OSTATNÍ MATERIÁL     [1939]–[1945]  27–29  
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    

I. KNIHY 
    

1. Knihy všeobecné správy obce 
    

1 Obecní kronika 1932–1938 ukn 1 

    

2 Kniha evidence vydaných domovských listů 1893–1945 ukn 2 

    

3 Kniha evidence narozených a zemřelých 

- zemřelí, 1913–1940; 1945–1953 

- narození, 1947–1953 

1913–1945 (1953) ukn 3 

    

    

2. Knihy správy obecního majetku 
    

4 Kniha evidence hrobů a zaplacených poplatků 1873–1945 ukn 4 

    

    

3. Evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného pořádku 
    

5 Přihlašovací a odhlašovací kniha čeledínů, tovaryšů a 

učedníků 

1898–1938 ukn 5 

    

    

    

II. SPISOVÝ MATERIÁL 
    

II. 1 Spisovenské pomůcky 
    

6 Podací protokol 

28. 5. 1941 – 29. 12. 1945 

1941–1945 ppr 1 

    

II. 2 Spisy 
    

1. Obec a její správa 
    

1. 1 Evidence občanů, domovské právo 

    

7 Domovské právo – nabytí, pozbytí  

(řazeno abecedně, B–Z) 

1884–1939 kar 1 

    

8 Domovské právo – domovské listy  

(řazeno abecedně, B–Z) 

1898–1936 kar 2 

    

9 Statistika o stavu obyvatelstva  1942–1945 kar 2 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
1. 2 Všeobecná správní činnost obce 

    

10 Zápisy ze zasedání obecní rady 1933–1937 kar 2 

    

11 Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva 1933–1945 kar 2 

    

    

    

2. Správa obecního majetku 
    

2. 1 Rozpočtové hospodaření obce 

    

12 Příjmy a výdaje chudinského fondu 1925–1936 kar 2 

    

13 Evidence zaplacených poplatků za správu hrobu – 

mj. 2 situační plány hřbitova 

1908–1940 kar 2 

    

    

    

3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek 

    

3. 1 Zdravotní a veterinární záležitosti 

    

14 Obecní vodovod 1932–1935 kar 2 

    

    

3. 2 Stavební a požární záležitosti 

    

15 Stavební dokumentace Starý Hrozňatov 

- plán domku hrobníka; 1908 

- adaptace hasičské stanice; 1925 

- výstavba skladu u č. p. 75; 1935 

- přestavba budov a výstavba kotelny Antona Harta; 

1935–1937 

1908–1937 kar 2 

    

16 Stavební plány Starý Hrozňatov 

- výstavba mostu přes Mohelnický potok; 1927: 

I. situační plánky (1 list v měřítku 1:2880, 1 list 

v měřítku 1:500) 

II. technické výkresy (4 ks) 

1927 map 1–2 

tvy 1–4 

    

17 Koncese na zřízení, udržování a provozování 

přijímací radiofonní stanice  

(řazeno abecedně, B–Z) 

1928–1940 kar 2 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    

4. Spolupůsobení ve státních záležitostech 
    

4. 1 Vojenské záležitosti 

    

18 Váleční zajatci – stanovení mezd a mimořádných 

výdajů 

1944 kar 2 

    

    

4. 2 Živnostenské záležitosti 

    

19 Živnostenské listy 1932–1939 kar 2 

    

    

III. ÚČETNÍ MATERIÁL 
    

1. Účetní knihy 

    

20 Hlavní kniha – příjmy pro účetní rok 1944 1944–1945 ukn 6 

    

21 Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1944 1944–1945 ukn 7 

    

22 Věcná kniha rozpočtu pro účetní rok 1944 1944–1945 ukn 8 

    

23 Kniha rozvrhu a výběru obecních daní a dávek 

pro účetní rok 1943 

1943–1944 ukn 9 

    

24 Rozpočet pro účetní rok 1940 1940 ukn 10 

    

25 Pokladní deník chudinského fondu 1925–1938 ukn 11 

    

    

IV. MAPY A PLÁNY 

    

26 Katastrální mapa 

- 5 listů bez uvedeného měřítka 

- K. k. lithographisches Institut des Grundsteuer-

katastrers  

1907 map 5 

    

    

IV. OSTATNÍ MATERIÁL 

    

27 Putz, Irmgard: Rassische Beobachtungen der 

Handwerkern und Arbeitern in Altkinsberg 

(Pozorování řemeslníků a dělníků ve Starém 

Hrozňatově z rasového hlediska) 

- mj. 18 fotografií 

[1939]–[1945] rkp 1 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
28 Blank, E. – Augustin, G. – Fritsche, A. – Leonhardt, 

M.: Sagen-, Spruch- und Liedgut in Altkinsberg 

(Pověsti, pořekadla a písně ve Starém Hrozňatově) 

1942 rkp 2 

    

29 Sutter, D. – Peter, L. – Schneider, G. – Zimmermann, 

A.: Über die Vor-, Familien- und Flurnamen in 

Altkinsberg (Křestní jména, příjmení a pomístní 

názvy ve Starém Hrozňatově) 

1942 rkp 3 
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Značka archivního fondu:  AO Starý Hrozňatov 
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