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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Původcem archivního souboru je Místní správní  komise Boječnice a Místní národní
výbor Boječnice vyvíjející svou činnost od 14. listopadu 1945 do 30. června 1960. Obec
spadala v letech 1945 - 1960 do politického okresu Tachov. Na základě reformy provedené
zákonem č. 280/1948 Sb. o krajském zřízení byl od 1. ledna 1949 zřízen Kraj Plzeňský, jehož
součástí se stala i obec Boječnice.

Podle vládního nařízení č. 4/1945 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů, částečně
pozměněného vládním nařízením č. 44/1945 Sb. o rozsahu působnosti národních výborů, se v
každé obci měl ustavit místní národní výbor. Jejich vnitřní složení pravomoci, hospodaření,
vedení a podepisování některých druhů písemností určovala Směrnice ministerstva vnitra č. 6
ze dne 19. května 1945 uveřejněná v Úředním listu Československé republiky a navazující
Prozatímní  organizační  řád  místních  národních  výborů  z  roku  1947.  Tyto  dokumenty
rozlišovaly národní výbory na volený sbor složený z členů národního výboru, jeho složky
(rada, předseda, referenti, komise) a úřad národního výboru. 

Pro  dočasnou  správu  obcí,  kde  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně
nespolehlivého,  tj.  zejména  v  pohraničí,  nemohl  být  ustaven  místní  národní  výbor,  byly
jmenovány okresními národními výbory, resp. okresními správními komisemi místní správní
komise, jejichž pravomoci byly stejné jako pravomoci místních národních výborů.  Místní
správní komise měly mít 3 až 6 jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise
byl jmenován, nikoliv volen.

Občané  obce  Boječnice si  na  ustavující  schůzi  dne 14.  listopadu 1945  zvolili  své
zástupce do místního národního výboru v tomto složení: Josef Klika – předseda, Josef Čížek
– místopředseda, Ladislav Dejmek – pokladník, Jaroslav Bílý – zapisovatel, František Tupý,
Antonín  Machoň,  Antonín  Rybáček,  Jan  Dvořák,  Josef  Rozhoň  –  členové  MNV  a  3
náhradníci. Avšak Okresní správní komise v Tachově nesouhlasila s vytvořením MNV, ale
jmenovala 21. listopadu 1945 Místní správní komisi v Boječnici v tomto složení: Josef Klika
– předseda, Josef Čížek, Ladislav Dejmek, Jaroslav Bílý – členové. Dne 28. listopadu došlo k
předání a převzetí správních věcí, hospodářských, vyživovací agendy, obecního majetku a
pokladny v Boječnici za účasti zmocněnce OSK Jindřicha Maliny, bývalého starosty obce
Josefa Kettnera, bývalého německého pokladníka Ondřeje Millsimmera a nově  zvolených
členů MSK.

Již 28. února 1946 skončil předseda MSK Josef Klika ve své funkci z důvodu nástupu
do vojenské služby a prozatímně ho zastupoval místopředseda Josef Čížek. OSK v Tachově
dne 7. března 1946 jmenovala nového předsedu MSK pro obec Boječnici Jana Dvořáka. Dne
17. dubna 1946 OSK v Tachově jmenovala dva nové členy MSK, Jana Podojila a Antonína
Machoně.

Po volbách do Ústavodárného národního shromáždění v květnu 1946 došlo k přeměně
MSK v Boječnici na MNV. Novým předsedou byl zvolen opět Josef Klika, František Laňka –
místopředsedou, Jan Dvořák – pokladníkem a 10 členů.

Dne 27. února 1947 ONV v Tachově zprostila Josefa Kliku funkce předsedy MNV ze
zdravotních důvodů a vedením agendy pověřila až do zvolení nového předsedy dosavadního
místopředsedu  Františka Laňku.  Volba nových zástupců  MNV se uskutečnila  23.  března
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1947.  Předsedou se stal  Ladislav Dejmek,  dalšími  členy se stali:  Bedřich Kolář,  Eduard
Klindera, Josef Rozhoň, František Laňka, Josef Mára, Jaroslav Bílý, Matěj Bečvář, Antonín
Machoň,  František  Tupý,  Jiří  Poledna.  Z protokolu  sepsaného 25.dubna 1947 o  revizi  a
předání účetní a pokladní agendy MNV v Boječnici je zřejmé, že obecní administrativa a i
účetní doklady byly vedeny špatně a nově zvolený MNV pracoval bez zájmu a nedostatečně.  

Dne  20.  července  1947  rezignoval  na  místo  člena  MNV a  funkci  zásobovacího
referenta Antonín Machoň. Novým členem MNV se stal náhradník František Vlna. K další
změně členů MNV v Boječnici došlo 26. března 1948 na návrh místního akčního výboru NF.
Jiřího Polednu, Josefa Máru a Jana Podojila nahradili Karel Mikát, Bohumil Zdeněk a Karel
Kratochvíl.

Z protokolu sepsaného 3. září 1948 u okresního národního výboru v Tachově vyplývá,
že dne 20. srpna 1948 zemřel tragickou smrtí dosavadní předseda MNV v Boječnici Ladislav
Dejmek.  MAV navrhl  nového  člena  MNV Josefa  Čížka  a  na  místo  předsedy  Eduarda
Klinderu a  ONV v Tachově je 8. září 1948 jmenoval.

K reorganizaci  MNV v Boječnici  došlo na návrh  MAV NF 20.  května 1950,  ale
Eduard Klindera zůstal i nadále předsedou MNV. Celkem všech členů MNV bylo 15. Jak se
situace  MNV v  Boječnici  vyvíjela  nadále,  není  možné  zjistit  pro  absolutní  nedostatek
zachovalých písemností. I v letech 1952-1953 byl stále předsedou MNV v Boječnici Eduard
Klindera.

Do struktury národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb.,
o  národních  výborech  a  na  něj  navazující  zákony a  vládní  nařízení  č.  13/1954  Sb.,  o
národních  výborech,  č.  14/1954 Sb.,  o  volbách do  národních  výborů,  č.  16/1954  Sb.,  o
změnách  územních  obvodů  některých  národních  výborů  a  č.  23/1954  Sb.,  o  organizaci
výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito
normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské
národní  výbory.  Poměrně  zásadně  však  byla  změněna jejich  vnitřní  organizace zrušením
referentského systému, jehož místo zaujaly jednotlivé odbory národních výborů, v jejichž čele
již nestáli členové rady, nýbrž úředníci.

Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., se volil do místních národních výborů 1 člen
nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti obce. V obcích do 900
obyvatel se volí 9 členů. Místní národní výbory se měly scházet ke svým zasedáním nejméně

jedenkrát za měsíc (§10). Rada národního výboru se skládala z  předsedy NV, jeho náměstka,
popř. náměstků, tajemníka a ostatních členů rady. Všichni členové rady byly voleni národním
výborem na jeho prvním zasedání.  Národní výbor mohl  svou radu i  její  jednotlivé členy
kdykoli odvolat.

Podle zákona č. 14 /1954 Sb. o volbách do národních výborů, byly uskutečněny první
volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo. Volební období bylo
stanoveno na 3 roky. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954.

 Ze  zápisu  o  hlasování  byli  zvoleni  tito  zástupci  do  MNV  v  Boječnici:  Tomáš
Pěchouček,  Eduard  Klindera,  Josef  Čížek,  Jan  Dvořák,  Josef  Rozhoň,  Josef  Kratochvíl,
Bedřich Kolář, Josef Klika, Jiří Polodna. Tito zástupci zvolili Tomáše Pěchoučka za předsedu
MNV a Eduarda Klinderu tajemníkem MNV od 1. června 1954. 

Tento stav trval až do roku 1957, kdy byly nové volby do NV. I po nich zůstal ve
funkci tajemníka Eduard Klindera a ke změně došlo pouze na postu předsedy MNV. Od 21.
června 1957 vystřídal Tomáše Pěchoučka Jan Dvořák, který zůstal v čele MNV až do jeho
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zrušení v roce 1960.

K definitivnímu zrušení obce Boječnice došlo k 1. červenci 1960 v souvislosti s novou
územní reorganizací okresu Tachov. Tehdy byla obec Boječnice sloučena s obcí Borovany.
Podle usnesení plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 31. ledna 1964 došlo ke sloučení
obce Borovany s osadou Boječnice s účinností od 1. ledna 1964 s obcí Bor, pro kterou  je
stanoven název Bor.

Předsedové MSK a MNV v Boječnici v letech 1945 – 1960

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Josef Klika 14. 11. 1945 28. 2. 1946 (MSK)

Jan Dvořák 7. 3. 1946 květen 1946 (MSK)

Josef Klika červenec 1946 27. 2. 1947 (MNV)

Ladislav Dejmek 23. 3. 1947 19. 8. 1948

Eduard Klindera 8. 9. 1948 30. 5. 1954

Tomáš Pěchouček 1. 6. 1954 20. 6. 1957

Jan Dvořák 21. 6. 1957 30. 6. 1960

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru 

Co se  stalo  s  písemnostmi  MNV Boječnice  po  jeho zrušení,  není  jasné.  Při  dvou
archivních dohlídkách v letech 1953 a 1957 nebylo pro archiv nic vybráno a ani v zápisech
není uvedeno, jaké písemnosti byly v MNV vedeny. Přesto je ze zpráv o prověrkách MNV
Boječnice,  které  byly  prováděny  ONV  v  Tachově  v  letech  1955  -  1960,  zřejmé,  že
nejdůležitější písemnosti byly v obci sice vedeny (kniha zápisů, podací deník, účetní knihy,
účetní  doklady a výkazy, rozpočty MNV),  ale nijak důsledně.  Projevoval  se jak nezájem
občanů,  tak členů  NV o práci.  Členové MNV nedodržovali  vládní směrnice a nařízení  o
vedení  agendy  MNV  a  neplnili  nařízená  nápravná  opatření,  která  jim  byla  uložena
nadřízenými orgány. Kronika obce nebyla vedena.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Vzhledem k velmi nepatrnému množství dochovaných archiválií (1 pokladní deník, 5
razítek)  nebyl  použit  ani  Návrh  metodického  návodu  pro  uspořádání  a  inventarizaci
archivních fondů místních národních výborů vydaného Archivní správou Ministerstva vnitra
ČR. Torzo archiválií bylo seřazeno pouze podle jejich logického uspořádání.

Fyzický stav fondu je dobrý. 

Dochované archiválie jsou II. kategorie.
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IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Vzhledem k zanedbatelnému rozsahu fondu MNV Boječnice lze poměrně těžko hovořit
o konkrétní využitelnosti dochovaných písemností. Přesto jsou dochované archiválie jediným
přímým pramenem pro poznání historie obce po roce 1945.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Fond MNV Boječnice uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana Zímová v březnu
2006 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově dne 16. března 2006 Jana Zímová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

Jan Janák-Zdeňka Hledíková-Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po
současnost, Praha 2005

Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21 Obecní záležitosti jednotlivých obcí 
(Boječnice) 1945 – 1952

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

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 176 Rozpočty MNV 1958

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 102 Zápisy ze schůzí rady MNV
obcí 1953 – 1955

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 129 Zápisy revizí MNV
obce B – C (1957 – 1961)

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 603 Zprávy o volbách do MNV (1954)

Úřední list Československé republiky – ročník 1945
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

MAV – místní akční výbor

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NF – národní fronta

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Pokladní deník 1946 - 1950 K 1

Typáře

2 Kulaté razítko (opis: RADA MNV V BOJEČNICI) [1950] T 1

3 Kulaté razítko (opis: Rada místního národního
výboru v Boječnici, okr. Tachov) [1950] T 2

4 Hranaté razítko (nápis: Rada místního národního
výboru v Boječnici, okr. Tachov) [1950] T 3

5 Hranaté razítko (nápis: MNV Boječnice, okres Tachov
Přihlášen k pobytu) [1950] T 4

6 Hranaté razítko (nápis: MNV Boječnice, okres Tachov
Odhlášen z pobytu) [1950] T 5
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky
(archivního souboru): Místní národní výbor Boječnice

Značka archivního souboru: MNV Boječnice

Časový rozsah: 1946 – 1950

Počet evidenčních jednotek: 6 (1 úřední kniha, 5 razítek)

Počet inventárních jednotek: 6

Rozsah bm: 0,10 (0,02 úřední kniha, 0,08 razítka)

Stav ke dni: 16. března 2006

Archivní soubor zpracoval(a): Jana Zímová

Pomůcku sestavil(a): Jana Zímová

Počet stran: 11

Počet exemplářů: 6

Pomůcku schválila: PhDr. Markéta Novotná
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