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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem fondu je Místní správní komise Bezděkov a Místní národní výbor Bezděkov
vyvíjející svou činnost od 30. října 1945 do 19. června 1957. Obec spadala v letech 1850 -
1939 pod politický okres Planá, od roku 1939 do r. 1945 pod politický okres Tachov a v
období 1945 – 1949 byla včleněna zpět do politického okresu Planá. Tento okres byl však k
31. lednu 1949 zrušen podle vládního nařízení č. 3/1949 Sb. o územní organizaci okresů v
českých zemích a obec Bezděkov se stala součástí okresu Tachov. Uvedené vládní nařízení
podrobně rozpracovalo zákon č. 280/1948 Sb. o krajském zřízení, na jehož základě byl od 1.
ledna 1949 zřízen Kraj Plzeňský, jehož součástí se stala i obec Bezděkov.

Podle vládního nařízení č. 4/1945 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů, částečně
pozměněném vládním nařízením č. 44/1945 Sb. o rozsahu působnosti národních výborů, se
měl v každé obci ustavit místní národní výbor. Pro dočasnou správu obcí, kde pro převážnou
většinu  obyvatelstva  státně  nespolehlivého,  tj.  zejména  v  pohraničí,  nemohl  být  ustaven
místní národní výbor, byly jmenovány místní správní komise, jejichž pravomoci byly stejné
jako  pravomoci  místních  národních  výborů.  Místní  správní  komise  měly  mít  3  až  6
jmenovaných členů. 

V obci Bezděkov fungoval německý obecní úřad do 30. října 1945 a starostou obce byl
Němec J.  Rösch.  Dne 31.  října 1945 proběhla volba národního výboru v  Bezděkově  za
přítomnosti  10  občanů.  Jednohlasně  byli  zvoleni  jako  členové  národního  výboru:  Josef
Kocourek – předseda, Karel Kubeš – místopředseda, Jan Žejdl – pokladník, Josef Rod – člen
NV, Miroslav Michálek – člen NV. Téhož dne byla odeslána Okresní správní komisi v Plané u
Mariánských Lázní žádost o schválení zvoleného národního výboru v Bezděkově. 

Okresní  správní  komise  však  podle  platných norem jmenovala  pro  obec  Bezděkov
místní  správní  komisi,  v  jejímž  čele  stál  Josef  Kocourek  jmenovaný 5.  listopadu  1945.
Územní působnost místní správní komise byla pro obce Bezděkov a osadu Vítovice. 

Dne 12. dubna 1946 dle sdělení velitelství  sboru národní bezpečnosti  byli  předseda
místní  správní  komise  Josef  Kocourek  a  místopředseda  Karel  Kubeš  zatčeni  a  dáni  do
vyšetřovací  vazby  pro  údajnou  krádež  a  zneužití  pravomoci  veřejného  postavení  jako
představitelé  obce.  Na základě  této  skutečnosti  bylo  nutné jmenovat  nového předsedu a
místopředsedu místní správní komise. 

Dne 16. dubna 1946 proběhla volba Místní správní komise Bezděkov za přítomnosti 19
občanů.  Jednohlasně  byli  zvoleni:  Václav  Žejdl  –  předseda,  Josef  Rod –  místopředseda,
Antonín  Jahoda  –  pokladník,  a  3  náhradní  členové  místní  správní  komise  –  Miroslav
Michálek, Štefan Mucha, Jiří Geleti. Okresní správní komise jmenovala Václava Žejdla do
funkce předsedy 18. dubna 1946. 

Dne 26.  června 1946 byl  ustaven místní  volební  výbor  v  obci  Bezděkov,  který na
základě voleb přidělil na své druhé schůzi 28. června 1946 mandáty jednotlivým kandidátům.
Volební výbor se znovu sešel 7. července 1946 za účelem schválení navržených nových členů
místního národního výboru. Jednomyslným návrhem byl zvolen Václav Žejdl – předseda,
Josef Rod – 1. náměstek, Miroslav Michálek – 2. náměstek, Antonín Jahoda – pokladník,
Karel Šimák – náhradník. Složení MNV se neměnilo až do roku 1947, kdy byl 15. dubna
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1947 uveden v úřad tajemník p. Brušák. Dne 21. června 1947 odstoupil z funkce předsedy
MNV Václav Žejdl a nově byl zvolen Jan Hauser. Dle spisového záznamu ze dne 24. června
1947 bylo při předávání obecní agendy novému předsedovi Janu Hauserovi zjištěno mnoho
nedostatků ve vedení spisové služby. 

K další změně ve funkci předsedy MNV došlo 6. prosince 1949, kdy rezignoval Jan
Hauser na funkci předsedy i členství v místním národním výboru. Nově zvoleným předsedou
se  stal  Josef  Rod,  který  tuto  funkci  vykonával  do  20.  června  1950.  Dalším  předsedou
místního národního výboru byl zvolen 21. června 1950 Josef Hrdlička. Ten ve funkci setrval
až do voleb v roce 1954.

Od roku 1954 byly, podle zákona č. 14 /1954 Sb. o volbách do národních výborů, již
uskutečňovány volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo. Volební
období  bylo  stanoveno  na  3  roky.  Právě  tak  bylo  umožněno  i  odvolání  členů  NV
bezprostředně voliči a zajištěna povinnost členů NV podávat občanům pravidelné zprávy o
své činnosti. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954.

Dne 24. května 1954 byl na zasedání pléna národního výboru v Bezděkově navržen a
schválen nový místní národní výbor v čele s Josefem Fialkou jako předsedou. Dalšími členy
byli  Anežka  Šůtová  –  tajemnice,  Václav  Žejdl  –  zemědělský referent,  Josef  Hrdlička  –
finanční referent. 

V souvislosti  s  volbami  došlo  ke  změně  v  územní  působnosti  Místního  národního
výboru Bezděkov. Již 17. března 1954 byl podán návrh na nové uspořádání politické obce
Bezděkova, tak aby byla od obce Bezděkova oddělena osada Vítovice a přičleněna k obci
Pavlovice. Dále měly být odděleny osady Lhota od obce Ostrov a Velká Ves od obce Damnov
a obě tyto osady měly být sloučeny s obcí Bezděkov. K těmto územním změnám došlo již
před volbami v roce 1954 tak, aby se volby konaly již pro obec Bezděkov s osadami Lhota a
Velká Ves. Podle dostupných záznamů je zřejmé, že již v roce 1950 členové MNV navrhovali
oddělení osady Vítovice, ale také měli zájem o přičlenění obce Bezděkov k obci Damnov. K
tomuto sloučení sice také došlo, ale až mnohem později. 

Na schůzi rady MNV dne 29. června 1954 se členové vyjádřili ke zřízení nové místnosti
pro  místní  národní  výbor,  neboť  dosavadní  prostory  byly  pro  všechny  členy  absolutně
nevyhovující. Po řadě jednání byl MNV Bezděkov 17. listopadu 1954 převeden do místnosti
ČSSS ve Lhotě a tam působil až do svého zániku.

Ve výše uvedeném složení sice fungoval Místní národní výbor Bezděkov do konce roku
1955, ale stále více se projevoval nezájem občanů o spolupráci. Na výzvu KSČ a vlády přišli
do pohraničí další dosídlenci s úkolem budovat „socialistickou vesnici“.  Do Bezděkova a
okolí dosídlili zaměstnanci bratislavských závodů v polovině listopadu 1955.

Zřejmě pro nezájem dosavadních členů MNV, byla začátkem roku 1956 nově zvolena
rada MNV z těchto nových slovenských dosídlenců.  Předsedou MNV se stal Ján Lorenc,
tajemnicí s. Jariabková, předsedou kulturní a výchovné komise s. Čapek. V roce 1956 došlo
ještě k poslední změně ve funkci předsedy MNV, stal se jím p. Říha. 

Poslední zápis, podle kterého je možné zjistit, že místní národní výbor v Bezděkově
fungoval, je plán zimní kampaně na rok 1956 ze dne 23. listopadu 1956, v němž je zapsán
pouze bod č. 1 a to, že práce MNV a některých členů je nedostatečná. Dále se uvádí, aby rada
MNV zajistila  účast  všech  občanů  na  veřejné  schůzi  17.  prosince  1956,  během  níž  se
projedná otázka sloučení obce Bezděkov s obcí Ostrov.
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Krajský národní  výbor  v  Plzni  rozhodl  na svém zasedání  dne 29.  března 1957 na
podkladě návrhu rady KNV ze dne 19. března 1957 podle § 2, odst. 4 zák. č. 13/1954 Sb. o
národních výborech, aby s účinností od 20. května 1957 byl zřízen společný místní národní
výbor  pro  obce Ostrov a  Bezděkov  se sídlem v  Ostrově.  Zřízením společného místního
národního výboru zůstaly nedotčeny dosavadní úřední názvy a katastrální území těchto obcí.
Správa věcí každé z těchto obcí se vedla odděleně, zejména sestavení samostatného plánu
rozvoje hospodářství a samostatný rozpočet.

Další písemnosti, ze kterých by bylo možné vyčíst následující činnost MNV Bezděkov,
chybějí. Existuje pouze opis zápisu o předání agendy MNV Bezděkov, místnímu národnímu
výboru v Ostrově. K tomuto předání došlo 19. června 1957, za přítomnosti tajemníka MNV
Ostrov Matěje Harninga, občana Josefa Síta a tehdejšího okresního archiváře Aleše Zbořila.
Od té doby fungoval společný místní národní výbor se sídlem v Ostrově pro obce Ostrov a
Bezděkov.

Krajský národní výbor v Plzni usnesením ze dne 29. června 1959 zrušil dnem 30.června
1959 společný místní národní výbor pro obce Bezděkov a Ostrov v okrese Tachov a podle
ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, zřídil společný místní
národní výbor pro obce Bezděkov (s osadou Velká Ves) a Damnov v okrese Tachov se sídlem
v Damnově, a to s účinností od 1. července 1959. Již předtím, od 1. ledna 1959, došlo k
převedení osady Lhota k obci Ostrov.  

K definitivnímu zrušení obce Bezděkov došlo k 1. červenci 1960 v souvislosti s novou
územní reorganizací okresu Tachov. Tehdy byla obec Bezděkov sloučena s obcí Damnov. 

 Předsedové MSK a MNV Bezděkov v letech 1945 – 1960:

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Josef Kocourek 31. 10. 1945 12. 4. 1946 (MSK)

Václav Žejdl  16. 4. 1946  7. 7. 1946 (MSK)

 7. 7. 1946 21. 6. 1947 (MNV)

Jan Hauser 21. 6. 1947 6. 12. 1949 

Josef Rod 6. 12. 1949 21. 6. 1950

Josef Hrdlička 21. 6. 1950 31. 5. 1954

Josef Fialka 1. 6. 1954 1955

Ján Lorenc 1956 1956

Říha 1956

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru 

K předání archiválií MNV Bezděkov došlo 19. června 1957 po zřízení společného
MNV pro obce Bezděkov a Ostrov. Část písemností byla předána MNV Ostrov, druhá část
pak do Okresního archivu v Tachově (č. přírůstku 2).
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III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl fond tvořen 1 podacím protokolem, 2 razítky a 3 kartony
z let 1945 – 1957. Při inventarizaci byl fond přemanipulován, proběhla vnitřní skartace a od
fondu byla oddělena obě razítka a přesunuta do fondů MNV Bezděkov (u Třemešného) a
MNV Třemešné, takže nyní je fond tvořen 4 úředními knihami, 1 podacím protokolem a 2
kartony.

Fond byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro uspořádání a inventarizaci
archivních fondů místních národních výborů vydaného Archivní správou Ministerstva vnitra
ČR. Knihy byly uspořádány a rozděleny do jednotlivých skupin. Spisy byly též rozděleny
podle pokynů citovaného metodického návrhu.

Ve fondu byla provedena vnitřní skartace v rozsahu 0,12 bm.

Fyzický stav fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. a II. kategorie.

IV. Stru čný rozbor obsahu  archivního souboru

Fond MNV Bezděkov obsahuje celkem 4 účetní knihy z roku 1955, 1 podací protokol z
let 1947 – 1952, 1956, dále torzo zápisů ze schůzí MNV a rady MNV z let 1951 – 1956
uložené spolu se spisy z let 1945 – 1957 ve 2 kartonech. I přes torzovitost dochování je fond
významným pramenem pro dějiny obce po roce 1945.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení pomůcky

Fond MNV Bezděkov uspořádali a inventární pomůcku sestavili Jana Zímová a Jan Edl
v roce 2005 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově dne 23. prosince 2005 Jana Zímová, Jan Edl
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Příloha č. 1 – Seznam pramenů a literatury

Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1954, 1957

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročníky 1945, 1948

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic 
obcí 1952 – 1989

SOA Plzeň, Krajský národní výbor Plzeň, kartony č. 1202, 1217

Úřední list Československé republiky – ročníky 1958, 1959
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

ČSSS – Československé státní statky

KSČ – Komunistická strana Československa

MNV – Místní národní výbor

MSK – Místní správní komise

NV – národní výbor

ONV – Okresní národní výbor
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Inventární seznam
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10

Inv. č. Obsah Časový rozsah

Úřední knihy

a) Knihy správní

1 Zápisy ze schůzí rady 1951-1956 1

2 Zápisy ze schůzí MNV 1956 1

3 Zápis z ustavující schůze Výboru žen 1956 1

Spisový materiál

a) Registraturní pom ůcky

4 Podací protokol 1947-1952, 1956 K 1

b) Spisy

 Statutární záležitosti organizace, kontrola

5 Nové uspořádání politické obce Bezděkova 1954 1

6 Volby (směrnice, seznamy voličů, zápisy volební komise) 1954 1

7

1945-1956 1

8

1956 1

Vnit řní správa a ochrana ve řejného po řádku

9
[1956] 1

10
1954, 1956 1

11
1950-1957 1

Evidence obyvatelstva, matri ční záležitosti

12

1945-1956 1

Finance a plánování

13 1953-1956 1

Evidenční 
jednotka

Organizace činnosti národního výboru (plány činnosti 
MNV, nedodržování nařízení rady ONV, pověření p. 
Kocourka k převzetí agendy, hlášení MNV o počtu 
obyvatel, názvu obce a otisk razítka MNV, aj.)

Kontrolní činnost (zpráva o výsledku revize hospodaření 
MNV v Bezděkově za roky 1954-1955, návrh opatření k 
odstranění zjištěných závad)

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku (případ podvodu 
zaměstnanců JZD v obci Lhota)

Požární ochrana (směrnice, protipožární žňové hlídky, 
kmenový list aj.)

Vojenské záležitosti (abecední lístky branců, povolanců, 
evidenční výkazy a listy koní, zdravotní listy koní, aj.)

Evidence obyvatelstva B – Ž (policejní přihlášky a 
odhlášky, přihlášky trvalého a přechodného pobytu, 
seznam osob obce Bezděkov v roce 1950, hromadné 
hlášení pobytu brigádníků v roce 1954)

Finanční hospodaření (rozpočty, účetní výkazy, výběrčí 
listina)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evidenční 
jednotka

Územní plánování a výstavba

14
1956 1

Místní hospodá řství

15 Sběrné suroviny 1954, 1956 2

Zemědělství

16
1953-1956 2

17 Povinné dodávky, zemědělská daň 1950-1957 2

18
1950-1955 2

19

1950-1956 2

 Zdravotnictví a sociální pé če

20 Zdravotnictví (povinné očkování) 1950, 1956 2

21 Sociální péče 1954, 1956 2

Kultura, sport a t ělovýchova

22 Kulturní a osvětová činnost 1955-1956 2

Účetní materiál

a) Knihy

23 Kniha příjmů 1955 K 2

24 Kniha výdajů 1955 K 3

25 Pokladní kniha 1955 K 4

26 Deník (pokladní) 1955 K 5

Výstavba (dokumentace k výstavbě drůbežárny, akce M-
odvodnění obce Lhota)

Zemědělská výroba (zemědělská statistika-sčítání kultur a 
hospodářských zvířat) 

Zemědělská půda (knihovní usnesení, směna půdy, 
vyúčtování MPPR)

Zemědělství všeobecně (obecní přehled o počtu osob 
trvale činných v zemědělství, zalesňování, soutěž mezi 
obcemi Bezděkov a Ostrov, pitná a užitková voda v JZD 
ve Lhotě, aj.)
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