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I. Vývoj původce archiválií 

 

Obec Tršnice (něm. Tirschnitz
1
) leží asi tři kilometry severně od Chebu nad levým 

přítokem řeky Ohře. K obci patřily dvě osady: Jindřichov (něm. Honnersdorf) a Dlouhé 

Mosty (něm. Langenbruck).
2
 

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

v 15. století. Jako první majitel je roku 1464 vzpomínán Christoph Nothaft. Tršnice byly 

říšským lénem patřícím chebskému hradu. K němu byly i místní obyvatelé zavázáni robotně  

i daňově.   

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 

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

představenstvo, starostu a alespoň dva radní.
3
  

 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.  

                                                 
1
 Název vsi je nejspíše odvozeno z lidového německého jména „Držena.“ Více PROFOUS, Antonín – SVOBODA, 

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

Československé akademie věd, 1957, s. 387. 
2
 SCHREINER, Lorenz. Heimatkreis Eger : Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen  

und Erinnerungen. Amberg : Egerer Landtag e.V., 1997, s. 485. 
3
 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. 
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Roku 1850 přešly Tršnice společně s dalšími jedenácti osadami
4
 pod správu obce 

Třebeň (něm. Trebendorf). Teprve roku 1910 mohly Tršnice na základě výnosu č. 65 277  

ze dne 21. března 1910 společně s Jindřichovem a dlouhými Mosty vytvořit samostatnou 

obec.
5
 Obec patřila do politického a soudního okresu Cheb.

6
 Roku 1910 zde žilo 605 

obyvatel, roku 1921 583 a na základě sčítání z roku 1930 bylo zjištěno 633 jedinců.
7
 

Tršnice byly přifařeny k Třebeni.
8
 Kolem roku 1800 začala v místě fungovat putovní 

škola. Úředně byla sice roku 1829 povolena stálá škola, ale teprve roku 1877 byla postavena 

školní budova. Následně byla roku 1905 rozšířena na dvoutřídku. Jako učitelé zde působili 

např. Franz Warta, Emil Riedl a Anna Franková. Škola sídlila v domě č. p. 17. 

Z hlediska modernizace oblasti měla velký význam výstavba Buštěhradské dráhy, 

která byla zahájena roku 1868. Dne 19. září 1870 byla otevřena trasa Cheb-Karlovy Vary  

a o rok později Tršnice-Františkovy Lázně. Díky tomu již nemusely vagony s hnědým uhlím 

jezdit přes Cheb a Aš. Tršnice získaly vlastní nádraží
9
 (č. p. 14) a obytný dům  

pro drážní zaměstnance. Staly se tak významným přestupním místem, které bylo ještě více 

využíváno po zavedení železniční dráhy na trase Tršnice-Luby roku 1900.  

Místní část „Tršnice-nádraží“ se rozvinula v malé městečko drážních úředníků,  

kde od počátku 20. století převládala čeština. Česká menšina se zde objevuje již v roce 1870  

v souvislosti se stavbou Buštěhradské dráhy. Roku 1938 v místě žilo více jak 150 Čechů.  

V obci měli českou mateřskou školku a dvoutřídku, kam museli i němečtí zaměstnanci posílat 

své děti.  

Velký význam měla ale pro Tršnice vedle železnice i výstavba silnic, která zajišťovala 

lepší propojení s okolními místy. Krátce před rokem 1914 byla vystavěna silnice  

do Františkových Lázní. Spojení s Jindřichovem vyřešila až realizace projektu mostu  

přes řeku Ohři. 

                                                 
4
 Dalšími osadami byla kromě Třebeně, Tršnic, Jindřichova a Dlouhých Mostů také Lesina (něm. Hart), Lesinka 

(něm. Harlas), Jedlový mlýn (něm. Tannenmühle), Chocovice (něm. Kötschwitz), Horní Ves (něm. 

Oberndorf), Doubí (něm. Aag), Vokov (něm. Wogau) a Dreihöf (bez českého ekvivalentu). 
5
 Landes- Gesetz- Blatt für das Königreich Böhmen, 1910, s. 33. 

6
 Seznam míst v království Českém. Praha : Místodržitelské knihtiskárny, 1886, s. 78. 

7
 SCHREINER, Lorenz. Heimatkreis, s. 551. 

8
 Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragenae pro anno Domini MDCCCLIV. 

Pragae : Archiepiscopali Seminario, 1854, s. 74, Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis 

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

s. 90 a Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragensis pro anno Domini 

MCMXXXVIII. Pragae: Českoslovanská akciová tiskárna, 1938, s. 204–205. 
9
 Administrativní lexikon obcí v Čechách. Praha : Státní úřad statistický, 1927, s. 74. 
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O spolkovém životě v obci se nedochovaly žádné zprávy. Do přelomu 19. a 20. století 

fungovala vedle dvora č. p. 5 pec na vápno s velkou produkcí. Na tomto místě byl později 

zřízen památník obětem první světové války.
10

   

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).
11

 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. Tršnice spadaly pod pravomoc Landrátu Cheb. Jako 

poslední předválečný starosta zde působil Georg Markgraf.  

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. 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 SCHREINER, L. Heimatkreis Eger, s. 486. 
11

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

 

První část písemností archivního fondu Archiv obce Tršnice byla do SOkA předána 

dne 7. srpna 1959. Pod přírůstkovým číslem 31 byly zaevidovány dvě knihy obecního úřadu 

z let 1836–1941 a osm knih a šestnáct balíků z činnosti MNV z let 1945–1953.  

Zbylé písemnosti archivního fondu Archiv obce Tršnice byly nalezeny v SOkA  

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

archivních fondů. Pod přírůstkovým číslem 1162 je zaznamenáno šest knih a tři kartony z let 

1855–1945 o celkovém rozsahu 0,45 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 Tršnice je mezerovitého charakteru a obsahuje archiválie 

z let 1910–1945 (1946). Posterius archivního fondu se nachází u Podacího protokolu  

(inv. č. 8), v jehož zápisech se pokračovalo i po roce 1945 za činnosti MNV. Převážná část 

zápisů však pochází z činnosti obecního úřadu, proto byl zachován v rámci inventarizovaného 

archivního fondu. Dále se vyskytuje u účetních knih: Hlavní kniha – příjmy pro účetní rok 

1944 (inv. č. 63), Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1944 (inv. č. 67), Předběžná kniha 

výběru daní a obecních dávek pro účetní rok 1944 (inv. č. 70) a Kniha denních uzávěrek  

(inv. č. 71).  

Před zpracováním se archivní fond o rozsahu osmi úředních knih, jednoho podacího 

protokolu, tří kartonů a jednoho balíku nalézal v SOkA Cheb v následujících celcích: 

1) Sedm úředních knih, jeden podací protokol a tři kartony obsahující podle 

inventárního soupisu vypracovaného v roce 1959 Jaroslavem Slavíkem materiály z let 1855–

1945 (1946). V roce 1993 zrevidovala fond Martina Bortelová a původní inventární soupis 

byl přepsán ve formě inventáře. 

Jednalo se o jednoduchý soupis obsahu knih – zápisy ze schůzí, hlášení branců, 

záznam o vyhotovení domovských listů, pracovních a čeledních knížek, přihlašovací kniha 

obyvatel a záznam o úmrtích. Spisy byly uspořádány dle umělého schématu: I. Znaky 
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všeobecné, II. Organizační činnosti, III. Finance, IV. Výstavba, V. Vodní hospodářství  

a VI. Vnitro. 

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

1993 pod přírůstkovým číslem 1162. 

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 Tršnice z roku 

1940. Do Plzně byla zaslána bez průvodního dopisu ze SOA v Litoměřicích. V SOkA Cheb 

byla zaevidována dne 9. září 2003 pod přírůstkovým číslem 67 a následně přiřazena  

do archivního fondu Archiv obce Tršnice (EL NAD 184). 

3) Při zpracování archivního fondu MNV Tršnice (EL NAD 185) byly vyřazeny 

dokumenty jiného původce. Jednalo se o jeden balík – trestní záležitosti, ukládání trestů, 

propadnutí majetku z let 1921–1945 a celkovém rozsahu 0,02 bm. Tyto archiválie byly  

na základě úředního záznamu č. 103/2013 dne 1. listopadu 2013, č. j. SOAP/020-0857/2013 

vyřazeny a přeřazeny do archivního fondu Archiv obce Tršnice (EL NAD 184).   

Původní inventární soupis i jeho revidovaná verze reflektovaly pouze 65 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 19. 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 Tršnice (EL NAD 184) byl rozdělen na knihy, spisový, 

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

Protokolární kniha obecního zastupitelstva (inv. č. 1), Kniha evidence vydaných domovských 

listů (inv. č. 2); 2. Evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného pořádku – Přihlašovací 

kniha obyvatel (inv. č. 3), Protokol o ohledání zemřelých (inv. č. 4), Kniha evidence 

vydaných pracovních knížek (inv. č. 5), Kniha evidence vydaných čeledních knížek (inv. č. 6) 

a 3. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech – Kniha evidence 

aktivního mužstva (inv. č. 7). Spisový materiál se skládá ze spisovenských pomůcek  
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(inv. č. 8) a spisů, které byly dále rozděleny podle věcného hlediska (inv. č. 9–53). Účetní 

materiál obsahuje pokladní deníky (inv. č. 54–56), hlavní knihy (inv. č. 57–67), knihy daňové 

(inv. č. 68–70), rozpočet (inv. č. 71), roční vyúčtování (inv. č. 72–75) a knihu denních 

uzávěrek (inv. č. 76).  

V inv. č. 33 je zařazena stavební dokumentace z let 1910–1941. Zde jsou podle čísel 

popisných a čísel parcel seřazeny stavební spisy, které obsahují kompletní dokumentaci 

staveb v obci – žádosti o povolení stavby, plány staveb a rekonstrukcí objektů, atd.  

Pro snadnější orientaci byl vytvořen abecední seznam žadatelů o stavební povolení  

(viz Příloha č. 3). 

Při zpracování archivního fondu Archiv obce Tršnice (EL NAD 184) bylo zjištěno,  

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

2016 na základě úředního záznamu č. 40/2016, č. j. SOAP/020-0172/2016 k přesunu jednoho 

balíku (0,07 bm) – stavební dokumentace, 1855–1907; obsazení místa učitele, 1863; 

bezpečnost na železničních přejezdech, 1881; vodohospodářství, 1883–1885, projekt pitné 

vody, 1905 a trestní list, 1906 do archivního fondu Archiv obce Třebeň (EL NAD 211).  

Při zpracování nebyly vyřazeny žádné jednotliviny nearchivní povahy.  

Došlo k nárůstu metráže z 0,53 bm na 0,66 bm. Nárůst 0,13 bm byl způsoben 

přemanipulováním archivního materiálu a jeho řádným uložením. Původní evidenční jednotky 

byly upřesněny na 30 úředních knih, jeden podací protokol a čtyři kartony. Z 38 položek 

inventáře vzniklo novým uspořádáním 76 inventárních čísel. 

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

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 – 

Domovský list Margarety Bernathové (inv. č. 9), Volby do obecního zastupitelstva  

(inv. č. 11), Volby členů komisí – finanční, místní vzdělávací výbor (inv. č. 12), Žádost  

o vyslání obecního zástupce do Osvětové komise Českého okresního osvětového sboru 

v Chebu (inv. č. 14), Revize obecního hospodaření (inv. č. 21), Hnanecké záležitosti – 

honecký nález, pas a vyúčtování nákladů Emilie Nickerlové (inv. č. 24), Výpadek obsluhy 

závor na trati z Tršnic do Františkových Lázní (inv. č. 25), Odběr pitné vody ze studny  

na místní železniční stanici (inv. č. 29), Stavební dokumentace (inv. č. 33), Trestní listy (inv. 

č. 36) Zápisy do pozemkové knihy (inv. č. 46), Dělení pozemků (inv. č. 48),  

a Náhrada škod způsobených živelnými pohromami (inv. č. 50). 
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Fyzický stav téměř všech archiválií je dobrý, výjimku ale představují inv. č. 23 – 

Policejní přihlášky a odhlášky (křehké), inv. č. 33 – Stavební dokumentace Tršnice a osady 

(poškození prachem, křehká), inv. č. 65 – Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1942 

(uvolněná vazba), inv. č. 68 – Předběžná kniha výběru daní a obecních dávek pro účetní rok 

1942 (uvolněná vazba), inv. č. 70 – Předběžná kniha výběru daní a obecních dávek pro účetní 

rok 1944 (poškozená prachem) a inv. č. 72–75 – Roční vyúčtování účetních let 1939–1942 

(poškozené prachem a politím). 

 

 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

 

 Inventarizovaný archivní fond Archiv obce Tršnice se dochoval mezerovitě. Zprávy  

o činnosti obecní samosprávy a veřejném dění podává protokolární kniha obecního 

zastupitelstva z let 1927 až 1938 (inv. č. 1). V budoucnu lze předpokládat badatelský zájem 

např. o policejní přihlášky a odhlášky (inv. č. 22 a 23), ale také o evidenci vydaných 

domovských listů (inv. č. 2), přihlašovací knihu obyvatel (inv. č. 3) a evidenci vydaných 

pracovních (inv. č. 5) a čeledních (inv. č. 6) knížek. Vhodným pramenem ke studiu osob  

na okraji společnosti jsou např. hnanecké záležitosti (inv. č. 24), trestní listy (inv. č. 36) a 

výpisy z trestních rejstříků (inv. č. 37). Cenný pramen představuje také velký soubor stavební 

dokumentace (inv. č. 33). Pohled na místní hospodaření poskytují dochované účetní knihy 

(inv. č. 54–76) a spisy k rozpočtovému hospodaření obce (inv. č. 17–21). 

 

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 

 

Ve Státním okresním archivu Cheb archivní fond Archiv obce Tršnice v prosinci 2015 

a lednu 2016 uspořádala a archivní pomůcku v březnu 2016 sestavila Jana Kolouchová. 

 

Cheb, 7. prosince 2016                         PhDr. Jana Kolouchová 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Seznam použitých pramenů a literatury 

 

Prameny tištěné 

Landes- Gesetz- Blatt für das Königreich Böhmen, 1910. 

 

Literatura 

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

CAIS, Petr. Účetní materiály kamerálního účetnictví obecní samosprávy v Čechách v letech 

1850–1945 (se zřetelem k situaci v českém pohraničí). Archivní časopis, 2006, roč. 56,  

s. 249–285. 

Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragenae pro anno 

Domini MDCCCLIV. Pragae : Archiepiscopali Seminario, 1854. 

Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragenae pro anno 

Domini MDCCCLXXXII. Pragae : Typographia archiepiscopali, 1882. 

Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragensis pro anno 

Domini MCMXXXVIII. Pragae: Českoslovanská akciová tiskárna, 1938. 

Historický lexikon České republiky 1869–2005. I. díl. Praha : Český statistický úřad, 2006. 

Historický lexikon České republiky 1869–2005. II. díl. Praha : Český statistický úřad, 2006. 

JANÁK, Jan – HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích :  

od počátku státu po současnost. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 

MARTÍNEK, Zdeněk. Archiv obce – příspěvek k vymezení a charakteristice archivního fondu. 

Archivní časopis, 1999, roč. 49, zvláštní příloha. 

PROFOUS, Antonín – SVOBODA, Jan. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam  
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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 

kar kartony 

MNV místní národní výbor 

MV ministerstvo vnitra 

něm. německy 

č. parc. číslo parcely 

ppr podací protokoly 

ř. z. říšský zákoník 

SOA Státní oblastní archiv 

SOkA Státní okresní archiv 

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   1910–1938  1–2 

2. Evidenční knihy agendy bezpečnosti  1910–1945  3–6 

     a veřejného pořádku 

3. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení 1910–1936  7   

    ve státních záležitostech  

II. SPISOVÝ MATERIÁL 

 II. 1 Spisovenské pomůcky    1942–1945 (1946) 8   

 II. 2 Spisy 

 1. Obec a její správa 

 1. 1 Evidence občanů, domovské právo 1920–1934  9–10 

 1. 2 Volební záležitosti    1919–1938  11–12   

 1. 3 Obecní funkcionáři a zaměstnanci 1922–1933   13–14 

 1. 4 Všeobecná správní činnost obce  1922   15   

 2. Správa obecního majetku 

 2. 1 Evidence obecního majetku  1917   16 

 2. 2 Rozpočtové hospodaření obce  1910–1944  17–21  

 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek 

  3. 1 Bezpečnost osob a majetku  1911–1945  22–24  

  3. 2 Bezpečnost silnic a cest, doprava a spoje 1926–1931  25–28 

  3. 3 Zdravotní a veterinární záležitosti  1911–1940  29–31 

  3. 4 Čelední a pracovní záležitosti  1944   32 

  3. 5 Stavební a požární záležitosti  1910–1941  33–35 

  3. 6 Trestní a smírčí pravomoc   1911–1945  36–38 

 4. Péče o veřejné ústavy a zařízení 

  4. 1 Chudinství a sociální péče   1922–1936  39–41 

  4. 2 Školství     1922–1925  42–44         
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       Časový rozsah  Inv. č.  

 5. Spolupůsobení ve státních záležitostech 

  5. 1 Záležitosti daňové a katastrální  1913–1944  45–49  

  5. 2 Zemědělství, lesnictví, myslivost,  1914–1936   50–53  

                            rybolov   

III. ÚČETNÍ MATERIÁL 

 1. Účetní knihy     1938–1945 (1946) 54–76 

 a) Pokladní deníky a hlavní knihy  1938–1945 (1946) 54–67 

 b) Výběr obecních daní a dávek  1942–1945 (1946) 68–70 

 c) Rozpočty a roční vyúčtování  1939–1943  71–75 

 d) Účetní uzávěrky    1944–1945 (1946) 76     
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Příloha č. 3 

Abecední seznam žadatelů o stavební povolení 

 

Příjmení, jméno č. p./ č. parc.   typ stavby   čas. rozsah 

 

Adam, Josef a Soph. Tršnice č. parc. 42  stavba skladu     1922 

Bär, Karl  Tršnice č. parc. 42/2  výstavba bytu    1934 

Böhm, Wenzl  Tršnice č. p. 8   stavba podkrovních komor  1913 

Dietz, Franz  Jindřichov č. parc. 201/7 novostavba rodinného domu   1928–1929 

Egerer, Georg  Tršnice č. p. 19  stavba kůlny na uhlí   1911 

Egerer, Johann Tršnice č. parc. 22/2  stavba zahradního plotu  1930 

Frank, Georg  Jindřichov č. p. 2  obnova staré stodoly   1936 

Frank, Michael Jindřichov č. p. 2  výstavba rodinného domu    1911–1913 

       a hospodářských budov 

Fritsch, Albin  Jindřichov č. p. 8  přestavba stodoly   1929 

    přístavba stodoly   1937 

Fritsch, Georg  Tršnice č. parc. 42/3  stavba kůlny    1931 

Gareis, Johann Tršnice č. p. 28  přístavba pekárny   1911 

Tršnice č. parc. 47/2  novostavba rodinného domu  1914 

Heide, Anna a Franz Tršnice č. parc. 201/4  přestavba rodinného domu  1925 

Heide, Wilhelm Jindřichov č. parc. 214/3 novostavba rodinného domu  1910 

Kasseckert, Ferd. Jindřichov č. parc. 108/1 stavba transformační stanice   1936–1937 

   Jindřichov č. parc. 202 stavba stodoly s garáží   1920–1921 

       stavba obydlí pro kočího   1920–1921 

       stavba autogaráže    1933 

Kasseckert, Georg Tršnice č. parc. 48/1  stavba transformační stanice  1929 

   Jindřichov č. p. 10  stavba garáže pro lokomobilu  1913 

Jindřichov č. parc. 202  stavba turbínové haly   1930 

       stavba turbíny     1930–1931 

   Jindřichov č. parc. 207/1 přestavba domu č. p. 18  1938 

Knoll, Karl  Jindřichov č. p. 5  výstavba hospodářských budov 1919 

Kunz, Margaretha Tršnice č. p. 11  výstavba půdy, kuchyně a pokoje 1914 

Langheinrich, J. a M. Jindřichov č. parc. 200/4 novostavba rodinného domu  1934 

Leipold u. Schnurrer Jindřichov č. parc. 90/1 zařízení na výrobu štěrku   1939–1941 

       přesun a přestavba třídírny  1941 
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Příjmení, jméno č. p./ č. parc.   typ stavby   čas. rozsah 

 

Markgraf, Alois Dlouhé Mosty č. parc. 47 stavba a přestavba hostince   1932–1934 

Markgraf, Georg Dlouhé Mosty č. p. 10 přestavba stodoly   1938 

Markgraf, Marie Dlouhé Mosty č. parc. 89 stavba stodoly a chléva  1925 

Mayer, Josef  Dlouhé Mosty č. parc. 53/2 novostavba rodinného domu   1928–1929 

       stavba stodoly a chléva  1932 

Meissner, Georg Tršnice č. parc. 42/3  stavba kůlny    1931 

       přístavba rodinného domu   1933–1936 

Michl, Josef  Jindřichov č. parc. 200/3 stavba skladu a kůlny   1933 

       novostavba rodinného domu  1934 

       přestavba rodinného domu  1936 

Möschl, Adolf  Tršnice č. p. 11  přestavba hostince   1933 

Müller, Ernst  Jindřichov č. parc. 226/1 stavba stáje    1939 

Ott, Johann  Dlouhé Mosty č. parc. 55/1 stavba domku pro zaměstnance 1933 

Renner, Wilhelm Dlouhé Mosty č. parc. 8/2 stavba malého domku      1936–1937 

Riedl, Josef a Anna Jindřichov č. parc. 211/2 novostavba rodinného domu  1927 

Rossner, Josef  Tršnice č. p. 6   podezdění hostince   1911 

       přístavba hostince   1929 

Rustler, Franz  Dlouhé Mosty č. parc. 63/6 stavba dřevěného plotu  1933 

       novostavba rodinného domu,   1934–1938 

       prádelny, stájí a skleníků 

Schmid, Christof Tršnice č. p. 24  výstavba řeznické provozovny 1937 

Dlouhé Mosty č. parc. 71/8 novostavba letního domu    1930–1934 

       novostavba zemského domu 

       „Alt- Egerland“  

Schmidt, Anton Jindřichov č. p. 3  výstavba stáje a stodoly  1911 

       stavba strojovny   1914 

Schnurrer, Georg a E. Jindřichov č. parc. 201/1, 4 stavba dřevěné kůlny   1936 

   Jindřichov č. parc. 202/4 novostavba domku   1927 

Sommer, Johann Tršnice č. p. 26  stavba kůlny a popelové jímky 1934–1935 

   Tršnice č. p. 28  rozšíření pekárny   1924 

       stavba autogaráže   1930 
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Příjmení, jméno č. p./ č. parc.   typ stavby   čas. rozsah 

 

Vogl, Georg  Jindřichov č. p. 5  přestavba stodoly   1933 

       přístavba kuchyně   1934 

Wilhelm, Adam Jindřichov č. p. 1  výstavba obytného domu   1911–1912  

       a hospodářských budov 

Zimmermann, Georg Tršnice č. p. 4   stavba stodoly    1911 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    

I. KNIHY 
    

1. Knihy všeobecné správy obce 
    

1 Protokolární kniha obecního zastupitelstva 

29. 9. 1927 – 23. 5. 1938 

1927–1938 ukn 1 

    

2 Kniha evidence vydaných domovských listů 1911–1938 ukn 2 

    

    

2. Evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného pořádku 
    

3 Přihlašovací kniha obyvatel 1911–1942 ukn 3 

    

4 Protokol o ohledání zemřelých 1928–1945 ukn 4 

    

5 Kniha evidence vydaných pracovních knížek 1910–1920 ukn 5 

    

6 Kniha evidence vydaných čeledních knížek 1910–1922 ukn 6 

    

    

3. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech 
    

7 Kniha evidence aktivního mužstva 1910–1936 ukn 7 

    

    

    

II. SPISOVÝ MATERIÁL 
    

II. 1 Spisovenské pomůcky 
    

8 Podací protokol 

12. 1. 1942 – 6. 4. 1945 

25. 4. 1945 – 30. 12. 1946 

1942–1945 (1946) ppr 1 

    

    

II. 2 Spisy 
    

    

1. Obec a její správa 
    

1. 1 Evidence občanů, domovské právo 

    

9 Domovský list Margarety Bernathové 1934 kar 1 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
10 Matriční záležitosti – výpis z matriky narozených 

(ročníky 1898–1900) 

1920 kar 1 

    

    

1. 2 Volební záležitosti 

    

11 Volby do obecního zastupitelstva 1919–1938 kar 1 

    

12 Volby členů komisí – finanční, místní vzdělávací 

výbor 

1932–1933 kar 1 

    

    

1. 3 Obecní funkcionáři a zaměstnanci 

    

13 Abdikace z místa v obecní radě a předsednictví 

finanční komise Johanna Gareise 

1922 kar 1 

    

14 Žádost o vyslání obecního zástupce do Osvětové 

komise Českého okresního osvětového sboru  

v Chebu  

1933 kar 1 

    

    

1. 4 Všeobecná správní činnost obce 

    

15 Účast obce na oslavách u příležitosti 600 let  

od připojení Chebska k České koruně 

1922 kar 1 

    

    

    

2. Správa obecního majetku 
    

2. 1 Evidence obecního majetku 

    

16 Inventáře majetku obce a osad - výpis 1917 kar 1 

    

    

2. 2 Rozpočtové hospodaření obce 

    

17 Obecní rozpočet 1944 kar 1 

    

18 Vedlejší rozpočet školní obce 1940 kar 1 

    

19 Dávky a poplatky – vodné  1925–1926 kar 1 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
20 Dluhy obce – půjčka 20 000,- korun u Chebského 

spořitelního a záložního spolku (Egerländer Spar- 

und Vorschussverein)  

1910 kar 1 

    

21 Revize obecního hospodaření 1935–1938 kar 1 

    

    

    

3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek 

    

3. 1 Bezpečnost osob a majetku 

    

22 Policejní přihlášky a odhlášky 

(řazeno abecedně, A–Z) 

1911–1945 kar 1 

    

23 Policejní přihlášky a odhlášky 

(řazeno abecedně, A–Z) 

1945 kar 1 

    

24 Hnanecké záležitosti – hnanecký nález, pas  

a vyúčtování nákladů Emilie Nickerlové 

1933 kar 2 

    

    

3. 2 Bezpečnost silnic a cest, doprava a spoje 

    

25 Výpadek obsluhy závor na trati z Tršnic  

do Františkových Lázní 

1926 kar 2 

    

26 Zrušení závor na trati z Tršnic do Františkových 

Lázní 

1926–1930 kar 2 

    

27 Zřízení soukromé radiostanice v domě č. p. 26 1926 kar 2 

    

28 Zavedení telefonu do obce 1928–1931 kar 2 

    

    

3. 3 Zdravotní a veterinární záležitosti, vodovod a kanalizace 

    

29 Odběr pitné vody ze studny na místní železniční 

stanici  

1925–1934 kar 2 

    

30 Znečištění Slatinného potoka a jeho nepříznivý dopad 

na okolní obce – mj. projekt veřejné kanalizace 

1911–1913 kar 2 

    

31 Vedení františkolázeňského vodovodu přes 

katastrální území obce  

1939–1940 kar 2 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
3. 4 Čelední a pracovní záležitosti 

    

32 Nasazení dívek do Říšské pracovní služby  

(ročník narození 1927) 

1944 kar 2 

    

    

3. 5 Stavební a požární záležitosti  

    

33 Stavební dokumentace Tršnice a osady  

(řazeno dle č. p. 1–28) 

- novostavby rodinných domů, přestavby, přístavby, 

rekonstrukce 

1911–1938 kar 2 

    

33 Stavební dokumentace Tršnice a osady 

(řazeno dle č. parcel 8/2–226/1) 

- novostavby rodinných domů, přestavby, přístavby, 

rekonstrukce 

1910–1941 kar 3 

    

33 Stavební dokumentace Tršnice a osady 

(bez č. p. i č. parcel) 

- oplocení školní budovy; 1938 

- stavba obecního domu v Dlouhých Mostech; 1925 

- stavba umrlčí komory; 1930–1933 

1925–1938 kar 4 

    

34 Stavby silnic a mostů 

(mj. 1 technický výkres) 

1918–1939 kar 4 

    

35 Zahájení dodávky elektřiny do Jedlového mlýna 

Georga Kasseckerta 

1911 kar 4 

    

    

3. 6 Trestní a smírčí pravomoc 

    

36 Trestní listy  

(řazeno abecedně, B–Z) 

1911–1945 kar 4 

    

37 Výpisy z trestních rejstříků 1927–1942 kar 4 

    

38 Spor obce a Georga Kasseckerta o odklizení 

vytěženého říčního písku ze soukromé louky 

1936 kar 4 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    

4. Péče o veřejné ústavy a zařízení 
    

4. 1 Chudinství a sociální péče 

    

39 Obecní sbírka pro chudé – akce pořádaná  

při příležitosti 600 let od připojení Chebska  

k České koruně 

1922 kar 4 

    

40 Žádost Christopha Nickerla o podporu domovské 

obce v nouzi 

1933 kar 4 

    

41 Výdej chleba pro nezaměstnané u pekaře Johanna 

Sommera  

1936 kar 4 

    

    

4. 2 Školství 

    

42 Osobní záležitosti učitelů – služební přidělení, 

uvolnění, zastoupení 

(řazeno abecedně)  

1922–1925 kar 4 

    

43 Počty žáků v letech 1919–1921 a 1922–1924 1924 kar 4 

    

44 Zrušení školní třídy  1925 kar 4 

    

    

    

5. Spolupůsobení ve státních záležitostech 
    

5. 1 Záležitosti daňové a katastrální 

    

45 Výkazy o výběru daní 1940–1944 kar 4 

    

46 Zápisy do pozemkové knihy 1913–1942 kar 4 

    

47 Prodej obecních pozemků 1924–1942 kar 4 

    

48 Dělení pozemků 1927–1944 kar 4 

    

49 Rozdělení pozemků obce a jejich přičlenění k Doubí 1940–1941 kar 4 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
5. 2 Zemědělství, lesnictví, myslivost, rybolov 

    

50 Náhrada škod způsobených živelnými pohromami 1934–1935 kar 4 

    

51 Zaplavení parcel č. 47/1 a 47/2  1914 kar 4 

    

52 Lovecké právo pro oblast Tršnice – Doubí  1922 kar 4 

    

53 Nové vymezení loveckých revírů 1936 kar 4 

    

    

III. ÚČETNÍ MATERIÁL 
    

1. Účetní knihy 

    

a) Pokladní deníky a hlavní knihy 

    

54 Pokladní deník 1938 ukn 8 

    

55 Pokladní deník 

(1. 1. 1939 – 31. 3. 1939) 

1939 ukn 9 

    

56 Pokladní deník 

(1. 4. 1939 – 31. 3. 1940) 

1939–1940 ukn 10 

    

57 Hlavní kniha 1938 ukn 11 

    

58 Hlavní kniha 

(1. čtvrtletí 1939) 

1939 ukn 12 

    

59 Hlavní kniha 1939–1940 ukn 13 

    

60 Hlavní kniha – příjmy pro účetní rok 1940 1940–1941 ukn 14 

    

61 Hlavní kniha – příjmy pro účetní rok 1942 1942–1943 ukn 15 

    

62 Hlavní kniha – příjmy pro účetní rok 1943 1943–1944 ukn 16 

    

63 Hlavní kniha – příjmy pro účetní rok 1944 1944–1945 (1946) ukn 17 

    

64 Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1940 1940–1941 ukn 18  

    

65 Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1942 1942–1943 ukn 19 

    

66 Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1943 1943–1944 ukn 20 

    

67 Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1944 1944–1945 (1946) ukn 21 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
b) Výběr obecních daní a dávek 

    

68 Předběžná kniha výběru obecních daní a dávek 

pro účetní rok 1942 

1942–1943 ukn 22 

    

69 Předběžná kniha výběru obecních daní a dávek 

pro účetní rok 1943 

1943–1944 ukn 23 

    

70 Předběžná kniha výběru obecních daní a dávek 

pro účetní rok 1944 

1944–1945 (1946) ukn 24 

    

    

c) Rozpočty a roční vyúčtování 

    

71 Rozpočet pro účetní rok 1940 1940 ukn 25 

    

72 Roční vyúčtování účetního roku 1939 1939–1940 ukn 26 

    

73 Roční vyúčtování účetního roku 1940 1940–1941 ukn 27 

    

74 Roční vyúčtování účetního roku 1941 1941–1942 ukn 28 

    

75 Roční vyúčtování účetního roku 1942 1942–1943 ukn 29 

    

    

d) Účetní uzávěrky 

    

76 Kniha denních uzávěrek 1944–1945 (1946) ukn 30 
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