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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Původcem archivního souboru je Místní správní komise Darmyšl a Místní národní výbor
Darmyšl vyvíjející svou činnost od 12. prosince 1945 do 30. června 1960. Obec Darmyšl
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 Darmyšl.

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 republiky Československé 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.

V květnu 1945 spravovali obecní agendu starosta obce Darmyšl Josef Hügl a pokladník
František  Hügl,  oba  německé  národnosti.  Poté  byl  jmenován  Okresní  správní  komisí
v Tachově prozatímním komisařem obce Josef Suchan z Prahy, který ale již v srpnu 1945
musel nastoupit k odvodu. Proto OSK v Tachově jmenovala dne 24. srpna 1945 zatímním
zmocněncem OSK pro dozor nad výkonem obecní agendy v obci Darmyšl Leo Strouhala. Ten
vypracoval 31. srpna 1945 velice podrobnou situační zprávu o obci Darmyšl, která je dnes
uložena  v  archivním  souboru  ONV  Tachov.  Poněvadž  obec  nebyla  ještě  v  říjnu  1945
dostatečně osídlena, nebylo možno ustanovit Místní správní komisi, a proto OSK jmenovala
13.  října  1945  pouze  dosavadního  zmocněnce  Leo  Strouhala  jediným členem MSK.  Ke
jmenování  úplné MSK v obci  Darmyšl  došlo teprve 12.  prosince 1945 v tomto složení:
předseda Jan Kofroň a členové František Zdeněk, Leo Strouhal a Ladislav Pans. Následkem
dalšího osídlení obce došlo již v únoru 1946 ke změně ve složení MSK. Novým předsedou se
stal František Zdeněk, místopředsedou Josef Kilberger a členové Jan Kofroň, Alois Kortánek,
Otto Pavlík,  Jaroslav Kořánek.  Všechny tyto  zástupce jmenovala OSK v Tachově  dne 7.
března 1946.

Místní  správní  komise  měly  být  nahrazeny místními  národními  výbory na  základě

výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění podle § 1 a § 11, odst. 2 vládního
nařízení  č.  120/1946  Sb.,  o  obnovení  národních  výborů  na  podkladě  výsledků  voleb  do
ústavodárného Národního shromáždění ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro vznik
místního  národního  výboru  byl  počet  50  platných voličských hlasů  v  obci.  Pokud  počet
platných hlasů nedosáhl tohoto počtu, fungovala v obci i nadále místní správní komise nejdéle
však do roku 1950, kdy byla na základě  vládního nařízení  č.  14/1950 Sb., přeměněna na
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místní národní výbor. V Darmyšli se voleb zúčastnilo 60 oprávněných voličů, takže v obci
mohl být ustanoven místní národní výbor.

Po volbách do ústavodárného Národního shromáždění konaných v květnu 1946 došlo
k vytvoření  Místního  národního  výboru  v  Darmyšli  z  těchto  zástupců:  František  Zdeněk,
Václav Špánek, Karel Pecka, Josef Moravec, Jaroslav Kořánek, Ladislav Podlipský, Ladislav
Panc, František Kokrment, Alois Kortánek, Václav Zdvořán, Václav Hájek, Jaroslav Tomášek
a 2 náhradníci: František Dvořák a Josef Pešek. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV
dne  30.  června  1946  byl  předsedou  zvolen  František  Zdeněk  a  místopředsedou  Václav
Špánek.  Pouze  Jaroslav  Tomášek  byl  člen  Československé  strany  národně  socialistické,
ostatní byli členy KSČ. V březnu 1947 byl předseda kvůli nemoci na vlastní žádost zproštěn
funkce a na jeho místo navržen člen MNV Ladislav Podlipský,  kterého ONV v Tachově
schválil  do  funkce 1.  dubna 1947.  Ale ani  Ladislav Podlipský ve funkci  předsedy MNV
nesetrval dlouho a také on z důvodu nemoci dne 10. července 1947 rezignoval a na jeho místo
byl  zvolen  dosavadní  místopředseda  Václav  Špánek.  Ani  pak  se  situace  v  obci  příliš
nestabilizovala, neustále docházelo ke změnám členů MNV. Předseda Václav Špánek v obci
nezůstal a v roce 1948 se odstěhoval  do vnitrozemí.  Proto místo předsedy zastával  od 1.
května 1948 místopředseda František Zdeněk. Situace v MNV se vyhrotila a dne 23. ledna
1949 byly provedeny nové volby do MNV. Poté MAV NF v Darmyšli podal dne 9. února 1949
ONV v Tachově návrh na jmenování nových členů MNV v tomto složení: předseda František
Zdeněk,  místopředseda  Jaroslav  Kořánek  a  členové  Štěpán  Doubek,  Alois  Kortánek,
Ferdinand Kožíšek,  Oldřich Musil,  Josef  Pešek,  Josef  Bobovský,  František Dvořák, Emil
Pasčuk, Ladislav Podlipský, Václav Hezoučký a 4 náhradníci (Karel Pecka, Alois Dvořák,
František Kokrment, Alexandr Zítko).

Další reorganizace MNV v Darmyšli proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č.
14/1950 Sb., ze dne 28. února 1950 o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV
NF ze dne 9. června 1950. Navrženo bylo 15 členů – František Zdeněk, Jaroslav Kořánek,
Štěpán Doubek, Ferdinand Kožíšek, Josef Pešek, Josef Bobovský, František Dvořák, Emil
Pasčuk,  Ladislav  Podlipský,  Václav  Hezoučký,  Josef  Kilberger,  František  Chalupský,
Alexandr Zítko,  František Mareš a František Sokol. Ze záznamu o průběhu ustavující schůze
nově zvoleného MNV ze dne 14. června 1950 vyplývá, že předsedou byl zvolen František
Zdeněk,  náměstkem  předsedy  František  Dvořák,  finančním  referentem  Josef  Kilberger,
školským referentem František Chalupský a vyživovacím referentem Jaroslav Kořánek. Dále
došlo i k volbě komise finanční s předsedou Josefem Kilbergrem, zemědělské s předsedou
Františkem Dvořákem, mimořádně vyživovací s předsedou Jaroslavem Kořánkem a osvětové
s  předsedou  Ladislavem  Chalupským.  V následujících  letech  byla  činnost  MNV v  obci
hodnocena zástupci ONV i samotnými členy MNV kriticky, špatnou pracovní morálkou apod.

Dne 3.  června 1952 byl  zvolen místním tajemníkem Bohumil  Syrový,  poté dne 20.
července 1952 došlo ještě  k  ustanovení výboru žen při  MNV v tomto složení -  Ludmila
Marešová, Marie Musilová, Alžběta Bobovská, Alžběta Dvořáková a Marie Kokrmentová. Jak
ale z dochovaných písemností vyplývá, činnost  výboru žen nebyla hodnocena kladně  (viz
zprávy z rady MNV ze dne 9. ledna 1953 a ze dne 20. ledna 1954, které hovoří o celkovém
zhodnocení práce MNV za rok 1952 a 1953) a byla spíše mizivá. Až do roku 1954 docházelo
ke změnám členů MNV a komisí.

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
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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.

Jak  je  patrné  ze  zápisu  o  hlasování,  z  těchto  voleb  vzešli  tito  zástupci  do  MNV
v Darmyšli:  František Zdeněk, Jaroslav Kořánek, Ladislav Podlipský, Marie Musilová, Jiří
Draxal, Josef Špánek, Stanislav Kellner, Karel Pecka a Jan Frank. Na ustavující schůzi MNV
konané 24. května 1954 byl s účinností od 1. června 1954 zvolen novým předsedou Jaroslav
Kořánek,  tajemníkem  František  Zdeněk  a  dalším  členem  rady  Josef  Špánek.  Předsedou
zemědělské  komise  byl  zvolen  Stanislav  Kellner,  předsedou  finanční  komise  Ladislav
Podlipský, předsedou zdravotní komise Jan Frank a předsedou školské komise Jiří Draxal. Ale
již  10.  srpna 1954 zažádal  tajemník MNV František Zdeněk o zbavení  funkce i  členství
v MNV z rodinných důvodů. Novým tajemníkem MNV se stal Jiří Nikodým, ale s účinností
až od 1. ledna 1955.

Další  vývoj  MNV  v  obci  Darmyšl  vzhledem  k  absenci  archivních  dokladů  lze
dokumentovat pouze ze zpráv o výsledcích revizí provedených ONV v Tachově. I po volbách
v roce 1957 zůstal ve funkci předsedy MNV Jaroslav Kořánek a tajemníkem Jiří Nikodým.
Novými členy rady se stali  Jakub Kellner a Josef Rous. Ostatní členy MNV nelze zjistit.
Z těchto písemností vyplývá, že předseda Jaroslav Kořánek a tajemník Jiří Nikodým ve svých
funkcích  působili  ještě  v  roce  1960.  K  definitivnímu  zániku  MNV  v  Darmyšli  došlo
sloučením obce Darmyšl  s  obcí  Staré Sedlo od 1.  července 1960 v souvislosti  s  územní
reorganizací okresu Tachov provedené na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění
státu. Tímto se obec Darmyšl stala osadou obce Staré Sedlo.

Předsedové MSK a MNV v Darmyšli v letech 1945 - 1960

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Jan Kofroň 12. prosince 1945 únor 1946 (MSK)

František Zdeněk únor 1946 květen 1946 (MSK)

30. června 1946 březen 1947 (MNV)

Ladislav Podlipský 1. dubna 1947 10. července 1947

Václav Špánek červenec 1947 1948
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jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

František Zdeněk 1. května 1948 květen 1954

Jaroslav Kořánek 1. června 1954 30. června 1960

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Kde přesně se nacházela úřadovna MNV není z dochovaných písemností zcela patrné,
pouze v  některých zápisech ze schůzí  je  zmínka o  tom, že schůze se konaly v  místním
hostinci. Až v roce 1953 ze žádosti o zavedení telefonní linky do budovy  MNV vyplývá, že
by se mohlo jednat o dům čp. 25. Na dochovaných spisech nejsou uváděny „spisové znaky“,
zápisy ze schůzí MNV jsou psány většinou tužkou, velmi často špatně čitelné. Po celou dobu
existence obce byl na razítkách používán název obce ve tvaru MNV, resp. MSK v Darmyšlu.

Zápisy o prováděných dohlídkách na MNV z let 1953, 1955, 1956 a 1957 konstatují
převážně pouze informace o množství, resp. kilogramech vyskartovaných písemností. Pouze
zápis  z  roku 1955 stručně  zmiňuje  nepořádek v  ukládání  spisů  MNV. Konkrétní  seznam
předaných písemností neobsahuje ani jeden zápis, přestože k předání došlo dle EL JAF 26.
dubna 1955 (č.  přírůstku 13).  K dalšímu předání  došlo  nepochybně  v  roce 1956,  ale na
původním EL JAF o tom není žádná zmínka. Konkrétně se mělo jednat o rozpočty a uzávěrky
obce z let 1945 – 1950 a blíže nespecifikované torzo písemností z týchž let. 

Ostatní písemnosti MNV nepochybně zbyly v úřadu až do zrušení MNV v Darmyšli
v roce 1960 a byly předány nástupnickému MNV Staré Sedlo. Během revizních prací v roce
2000 byly písemnosti provenienčně náležející do MNV Darmyšl od archivního souboru MNV
Staré  Sedlo  odděleny  a  sloučeny se  stávajícími  archiváliemi  MNV Darmyšl.  Při  stejné
příležitosti byla oddělena do archivního souboru AO Darmyšl kronika obce z let 1923 – 1944
zapsaná  na  původním  EL JAF,  která  byla  při  dohlídce  v  roce  1957  nalezena  zazděna
v nejmenovaném domě v Darmyšli.

Jak  vyplývá  ze zápisů  ze  schůzí  MNV byl  ustaven v  Darmyšli  i  kronikář  –  Josef
Bobovský. Vzhledem k absenci kroniky i  zprávám, že kronikář  ještě  nepřipravil  zápis do
kroniky, je na místě si myslet, že fakticky nebyla v Darmyšli po roce 1945 kronika vůbec
vedena.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl archivní soubor tvořen 2 kartony a 1 úřední knihou z let
1945  –  1960.  Při  inventarizaci  archivního  souboru  byly  rovněž  prověřeny  archiválie
nástupnického MNV Staré Sedlo, odkud byly do archivního souboru MNV Darmyšl, navíc
oproti revizi v roce 2000, přesunuty následující písemnosti: rozpočet MNV Darmyšl na rok
1960 se zápisem o dohlídce u MNV o plnění rozpočtových příjmů a výdajů, peněžní deník
národní školy v Darmyšli z roku 1959, účty a finanční doklady národní školy v Darmyšli z let
1959 – 1960 v celkovém rozsahu 0,10 bm. Tyto písemnosti byly vyňaty z kartonu č. 4 MNV
Staré Sedlo, takže v tomto archivním souboru nedošlo k žádnému úbytku. 

V archivním souboru MNV Darmyšl byla rovněž provedena vnitřní skartace (Protokol
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o vyřazení dokumentů  ve vnitřní skartaci  č.j.:  SOAP/090-0621/2006-40.02 z 21. 11. 2006
a schválený č.j.:  SOAP/008-0087/2006 ze dne 17.  5.  2007),  při  níž  byly vyřazeny účetní
doklady z let 1959 – 1960, 1 kniha dlužníků z roku 1960 a 1 peněžní deník místní národní
školy  z  roku  1959  v  celkovém  rozsahu  0,12  bm.  Při  inventarizaci  byl  archivní  soubor
přemanipulován  a  v  současnosti  je  tvořen  2  kartony  a  3  úředními  knihami  finančního
charakteru.

Archivní  soubor  byl  uspořádán  podle  Návrhu  metodického  návodu  pro  uspořádání
a inventarizaci  archivních souborů  místních národních výborů  vydaného Archivní  správou
Ministerstva vnitra ČR. 

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Dochované archiválie jsou pouhým torzem písemností z činnosti MNV Darmyšl, přesto
si  lze alespoň  částečně  utvořit  obraz  o tehdejším fungování  správy v  obci. Důležité jsou
zejména spisy týkající se evidence obyvatel, ať už se jedná o evidenci německých obyvatel pro
odsun (inv. č. 7) či pobytovou evidenci obyvatel českých (inv. č. 8). Více než úzce regionální
význam mají zprávy o škodách způsobených polskou „armádou“ v roce 1945 (inv. č. 6).

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní soubor MNV Darmyšl uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana Zímová
v listopadu 2006 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 19. prosince 2007 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/ D 3, Obecní záležitosti jednotlivých 
obcí Č – R (Darmyšl) 1945 – 1952

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21 Evidenční lístky členů MSK / MNV,

C – D, 1945 – 1949

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 z revizí zrušených MNV
obce D – J (1956 – 1961)

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

Úřední list republiky Československé – ročník 1945

Volby do ústavodárného Národního shromáždění dne 26. května 1946, část II. Volební
výsledky podle obcí, sešit 2. Volební kraj V – VII Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, in:
Zprávy Státního úřadu statistického, řada B, číslo 4 – 6, ročník XXVII. (1946) číslo 26 – 28
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

AO – archiv obce

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. - evidenční

inv. č.  – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kart. – karton

KSČ – Komunistická strana Československa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NV – národní výbor

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

Sb. – sbírky

sign. – signatura

SOkA – státní okresní archiv
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Spisový materiál

Statutární záležitosti organizace

1 Volby (kandidátní listina, jmenování členů a 1946 – 1947 N 1
náhradníků volebního výboru, ztráta volebního práva)

2 Organizace činnosti národního výboru (torzo zápisů 1946 – 1954 N 1
ze schůzí MNV, změna v členství MNV, kádrové
posudky funkcionářů, oběžníky, rezoluce, závazky, 
stížnost občanů)

Vnit řní správa a ochrana veřejného pořádku

3 Revize místních názvů a návrh nového názvu 1950 N 1 
místní části Darmyšle

4 Bezpečnost a ochrana veřejného pořádku (zprávy 1949 – 1951 N 1
o osobách trestně stíhaných, zákaz pořádání slavností)

5 Požární ochrana (seznam členů požárního sboru 1952 N 1 
 v obci)

6 Vojenské záležitosti (hlášení válečných škod 1945 – 1951 N 1 
způsobených Poláky, evidenční listy majitelů koní, 
lístky o ocenění a zcizení koní)

Evidence obyvatelstva

7 Odsun Němců (vyhláška, seznamy odsunutých 1945 – 1948 N 1 
Němců, pracovní povinnosti, odklady odsunů, 
povolení k přestěhování do Německa)

8 Evidence obyvatel (policejní přihlášky a odhlášky, 1945 – 1953 N 1 
přihlášky trvalého pobytu občanů dle abecedy B – Z, 
přihlášky k přechodnému pobytu, oznamovací listy 
o narození a úmrtí)

9 Státní občanství a šetření národní spolehlivosti, 1945 – 1947 N 1 
domovské právo

Finance a plánování

10 Evidence a správa majetku (oběžníky, národní správa, 1945 – 1953 N 1 
konfiskace majetku, převody nemovitostí, příděl 
rodinného domu, směny nemovitostí, hlášení 
finančního stavu obce Darmyšl)

11 Finanční hospodaření (rozpočty obce, dobrovolného 1946 – 1960 N 2 
hasičského sboru a školní obce, účetní závěrky, 
zápis o plnění rozpočtových příjmů a výdajů)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

12 Místní daně a poplatky (obecní dávky, výměry za 1948 – 1949 N 2 
užívání bytu)

13 Plánování (plány práce MNV) 1952 – 1953 N 2

Územní plánování a výstavba obce

14 Výstavba (oprava cesty, stavební povolení 1947 – 1953 N 2
k adaptaci společných stájí, rozhlasové zařízení 
v obci, žádost o provedení veřejného osvětlení, 
žádost o zavedení telefonu do budovy MNV)

Místní hospodářství

15 Živnosti (likvidace přebytečných živností, 1945 – 1950 N 2 
návrhy na obsazení živností, nepovolení 
otevření mlýna)

Pracovní síly

16 Pracovní síly (soupis osob zaměstnaných 1946 – 1953 N 2
v zemědělství, dobrovolné brigády, děkovné dopisy)

Zemědělství

17 Organizace zemědělských závodů (JZD, založení 1946 – 1953 N 2
zemědělského strojního družstva, stanovy družstva, 
výkazy zemědělských a lesních podniků 
podléhajících pojištění, hromadné úrazové pojištění)

18 Zemědělská statistika 1946 – 1953 N 2

19 Zemědělská výroba (rostlinná výroba, živočišná 1945 – 1953 N 2 
výroba, kontrola celoročního výrobního plánu, 
mechanizace, ochrana proti škůdcům, živelní 
pohromy)

20 Povinné dodávky 1951 – 1953 N 2

21 Zemědělská půda (přídělová řízení zemědělských 1946 – 1953 N 2 
a lesních pozemků, zajištění hospodaření na 
zemědělské půdě)

Lesní hospodářství

22 Lesy (těžba dřeva v obecním lese, neoprávněná 1947 – 1948 N 2 
těžba dřeva v konfiskovaném lese)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Vodní hospodářství

23 Vypouštění státního rybníka 1949 N 2

Zdravotnictví a sociální péče

24 Zdravotnictví (opatření zabraňující vzniku 1945 – 1953 N 2 
a šíření nakažlivých nemocí, zdravotní prohlídky 
dětí, protialkoholická akce)

25 Sociální péče (ustanovení dozorčího důvěrníka 1945 – 1953 N 2 
v péči o děti a mládež, zápis zprávy o situaci 
v rodinách cikánského původu, instrukce pro 
důvěrníky ochrany mládeže, řešení otázky bytové 
tuberkulózních rodin)

Školství

26 Školství v obci (zatímní provoz školy, otevření 1947 – 1954 N 2 
zemědělského útulku pro děti, komisionální 
řízení při přeměně školy)

Kultura

27 Knihovní rada veřejné obecní knihovny 1949 N 2

Účetní materiál

Knihy

28 Kniha příjmů 1959 – 1960 K 1

29 Kniha výdajů 1960 K 2

30 Deník 1960 K 3
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