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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem archivního  souboru  je  Místní  správní  komise Dehetná  a  Místní  národní
výbor Dehetná vyvíjející  svou činnost od 18. prosince 1945 do 31. prosince 1963. Obec
Dehetná spadala v letech 1945 – 1963 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 Dehetná.  Původní  název  obce byl  Dehetné,  ale
s účinností od 1. ledna 1955 byla obec ministerstvem vnitra přejmenována a byl stanoven
nový název Dehetná (Úřední list republiky Československé 1955, s. 66).

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.

Okresní  správní  komise  v  Tachově  dne  24.  srpna  1945  jmenovala  Josefa  Suchana
zmocněncem OSK pro dozor nad výkonem obecní agendy v obcích Bernartice, Strachovice
a Dehetná. Téhož dne pověřila vedením obecní agendy Jana Tittla (domkář z Dehetné čp. 3)
na místo dosavadního starosty Jana Hampla, za přítomnosti zmocněnce OSK Josefa Suchana,
až do doby ustavení místní správní komise. Dne 29. října 1945 OSK jmenovala prvního člena
MSK pro obec Dehetná Františka Kotrbu, ačkoliv MSK v obci ještě nebyla ustavena. Teprve
18. prosince 1945 se v obci konala veřejná schůze, při  které byla zvolena Místní správní
komise v tomto složení: předseda Josef Vlk a členové Josef Hamerle, František Kotrba, Josef
Klíma, Josef Brož a František Klíma. Avšak OSK jmenovala MSK až dne 7. ledna 1946
v tomto složení: předseda Josef Vlk, členové: František Kotrba, Josef Klíma a Josef Hamerle.

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 místní národní výbor. V Dehetné se voleb zúčastnilo pouze 48 oprávněných voličů, takže v
obci působila i nadále místní správní komise.

Ale již 17. března 1946 při veřejné schůzi proběhla nová volba členů MSK v tomto
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složení:  náměstek  předsedy František  Kotrba  a  členové  Václav  Maňák,  Josef  Brož,  Jan
Votýpka, František Klíma (vykonával rovněž funkci  pokladníka).  Jelikož funkci  předsedy
nechtěl nikdo vykonávat, i nadále zůstal předsedou Josef Vlk. OSK jmenovala všechny nové
členy dne 17. dubna 1946, pouze Václava Maňáka až  23. srpna 1946. Všichni zvolení byli
členy  KSČ.  V  následujících  letech  k  žádné  výrazné  změně  nedošlo.  O  situaci  v  obci
přehledně informuje protokol z revize obecního hospodářství ze dne 20. února 1947 uložený
v archivním souboru ONV Tachov.

K přeměně MSK na MNV došlo teprve v roce 1950. Reorganizace MNV v Dehetné
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  16.  června  1950.
Navrženo bylo  těchto  15  členů:  Josef  Klíma,  František  Kotrba,  Jan  Rybáček,  Miloslava
Vlková,  Josef  Brož,  Josef  Vlk,  Václav  Maňák,  Helena  Ptáková,  Jaroslav  Veselý,  Karel
Řežábek, Jan Votýpka, Jindřich Klíma, Josef Bartoň, Josef Vlk, Miloslava Votýpková. Ze
záznamu o průběhu ustavující schůze ze dne 21. června 1950 vyplývá, že předsedou byl
zvolen Josef Klíma, náměstkem předsedy Josef Brož, finančním referentem Jan Rybáček,
školským referentem Miloslava Vlková a vyživovacím referentem František Kotrba. Dále
proběhla volba následujících komisí: finanční komise – předseda Jan Rybáček, zemědělské
komise – předseda Josef Brož, mimořádné vyživovací komise – předseda František Kotrba,
osvětové komise – předsedkyně Miloslava Vlková. 

Dne 18. září 1951 odstoupil ze své funkce předsedy MNV Josef Klíma a na jeho místo
byl zvolen Jan Votýpka.

Ze zprávy ONV v Tachově ze dne 11. září 1953 o rozmístění místních tajemníků MNV
v okrese Tachov od 1. října 1953 vyplývá, že pro obce Dehetná a Borek byl pověřen funkcí
místního tajemníka Jaroslav Morgenstein.

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.

V těchto volbách byli do MNV zvoleni: Václav Maňák, Jaroslav Pták, Josef Brož, Josef
Salaba, Josef Vlk, Jan Rybáček, Anežka Stejskalová, František Velíšek a Jan Votýpka. Po
volbách se konala ustavující schůze nově zvoleného MNV dne 24. května 1954. Z 9 členů byl
do funkce předsedy zvolen Jan Votýpka, tajemníkem Josef Vlk a členy rady Jaroslav Pták
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a Václav Maňák. Proběhla také volba komise zemědělské, finanční, kulturní a zdravotní. Kdo
však stál v jejich čele není možné vzhledem k nedostatku písemností zjistit.

V dalších  volbách v  květnu  1957 byli  do  MNV zvoleni:  Václav Maňák,  František
Klíma, Jaroslav Pták, Josef Brož, Josef Salaba, Ivan Dudla, Josef Vlk, Jan Rybáček a Jan
Votýpka. Na ustavující schůzi  nově  zvoleného MNV dne 31. května 1957 byl  předsedou
zvolen Josef Vlk, tajemníkem Jan Rybáček a třetím členem rady Josef Salaba. Předsedou
zemědělské  komise  byl  zvolen  Josef  Brož,  předsedou  finanční  komise  Ivan  Dudla
a předsedou kulturní komise Jan Votýpka. Jak je patrné ze zápisu ze schůze pléna MNV ze
dne 12.  ledna 1958,  předseda MNV Josef  Vlk prohlásil,  že nemůže vykonávat současně
funkci předsedy MNV a předsedy JZD, a proto se rozhodl dále nevykonávat funkci předsedy
MNV. Novým předsedou MNV byl na schůzi pléna zvolen dosavadní člen rady Josef Salaba.
Josef Vlk zůstal i nadále členem rady. 

V následujících volbách konaných v červnu 1960 byli  do MNV zvoleni:  František
Klíma,  Jaroslav  Pták,  Miloslav  Salaba,  Ivan  Dudla,  Josef Vlk,  Jan  Rybáček,  Emanuel
Stejskal, František Petr a Jan Votýpka. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV dne 23.
června 1960 byli zvoleni předsedou MNV Jan Votýpka, tajemníkem Jan Rybáček a členové
rady  Josef  Vlk  a  František  Klíma.  Došlo  rovněž  k  volbě  zemědělské  komise  v  čele
s předsedou Emanem Stejskalem. Předsedou finanční komise se stal Josef Vlk, předsedou
kulturní komise se stal Miloslav Salaba.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1963  začala
projednávat otázka sloučení obce Dehetná s obcí Bernartice. V listopadu 1963 sloučení obcí
schválily oba národní výbory a obec Dehetná byla podle usnesení plenárního zasedání ONV
v Tachově ze dne 31. ledna 1964 sloučena s účinností od 1. ledna 1964 s obcí Bernartice, pro
kterou byl stanoven název Bernartice.  S účinností  od 1. ledna 1980 byla obec Bernartice
s částí obce Dehetná sloučena s obcí Stráž.

Předsedové MSK a MNV Dehetná v letech 1945 – 1963

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Josef Vlk 7. 1. 1946 červen 1950 (MSK)

Josef Klíma 21. 6. 1950 18. 9. 1951 (MNV)

Jan Votýpka 18. 9. 1951 květen 1957

Josef Vlk 31. 5. 1957 12. 1. 1958

Josef Salaba 12. 1. 1958 červen 1960

Jan Votýpka 23. 6. 1960 31. 12. 1963

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Písemnosti byly uloženy u původce archivního souboru ve spisovně MNV v úřadovně
MNV čp. 13.  Na dochovaných spisech nejsou uváděny „spisové znaky“, zápisy ze schůzí
MNV byly psány často pouze tužkou. První prohlídka spisovny MNV ze strany okresního
archiváře proběhla 21. dubna 1955. O spisech, které se v té době nalézaly v úřadovně MNV
není v zápise žádná zmínka, pouze je konstatována absence spisů z doby německé správy
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obce před rokem 1945. Při  této příležitosti  byly do archivu odebrány záznamy o odsunu
Němců z roku 1946 (číslo přírůstku 14). O dalším osudu dochovaných archiválií není nic
dalšího  známo.  Je  však  jasné,  že  po  zrušení  MNV v  roce  1963  byla  část  písemností
v neroztříděné podobě předána archivu (17 kartonů a 1 kniha). Rovněž byla archivu 24. ledna
1964 předána  razítka  zrušeného  MNV.  O obou  těchto  přejímkách však  neexistují  žádné
záznamy v přírůstkovém seznamu.

Zbytek písemností byl předán nástupnickému MNV Bernartice. Po jeho zrušení v roce
1980 byl 21. července 1980 archivu předán zbytek dochovaných archiválií MNV Dehetná
(číslo přírůstku 288), k nimž byl vyhotoven i seznam.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před  zahájením  pořádání  byl  archivní  soubor  MNV  Dehetná  tvořen  7  úředními
knihami,  20 kartony a 11 razítky z let  (1940) 1945 – 1969. Při  inventarizaci  archivního
souboru byly prověřeny archiválie nástupnických MNV, kde však nebyly nalezeny žádné
příslušné písemnosti.

Při inventarizaci archivního souboru MNV Dehetná byla do archivního souboru MNV
Bernartice přesunuta složka dokladů týkající se prodeje rodinných domů v Dehetné z let 1969
– 1970 (archiválie založeny do již existujícího kartonu č. 1). Tyto písemnosti provenienčně
náleží  do archivního souboru MNV Bernartice a ve fondu MNV Dehetná byly zařazeny
omylem. Díky tomu mohla být správně upravena datace archivního souboru. 

V archivním souboru MNV Dehetná byla provedena rozsáhlá vnitřní skartace (Protokol
o vyřazení dokumentů ve vnitřní skartaci č.j.: SOAP/090-0794/2006-40.02 z 28. 12. 2006
a schválený č.j.: SOAP/008-0108/2006 ze dne 17. 5. 2007), při níž byly vyřazeny 4 pokladní
knihy z let 1954 – 1957, 6 deníků z let 1954 – 1959, 3 knihy odeslané pošty z let 1949 –
1951, 1 kniha zápisů ZČE z roku 1948, 2 deníky poštovní spořitelny z let 1951 a 1953,
1 kniha dlužníků z let 1958 – 1960, 3 knihy pohledávek a dluhů z let 1954, 1956 a 1957,
1 kniha hotově placených příjmů a peněžních zásilek z roku 1956, 2 knihy materiálových
zásob z let 1955 a 1957, 1 kniha inventární z roku 1954, účetní doklady z let 1945 – 1963,
dílčí zemědělské statistiky a pomocné doklady k nim z let 1946 – 1963, prázdné formuláře,
oběžníky ONV Tachov z let  1946 – 1963 a 11 razítek z let  [1950 – 1960] (viz  otisky)
v celkovém rozsahu 1,80 bm. V archivním souboru při  revizi  v roce 2000 chyběla kniha
zápisů ze schůzí finanční komise z let 1960 – 1964. Při prověřování dochovaných archiválií
MNV Bernartice byla tato kniha identifikována, ale byla ponechána v archivním souboru
MNV Bernartice,  protože  se  jednalo  o  finanční  komisi  MNV Bernartice.  Do  seznamu
písemností MNV Dehetná byla původně zařazena zřejmě omylem.

V archivním souboru  MNV Dehetná  byla  ponechána  jako  priorum kniha evidence
obyvatel, včetně  cizinců  (1940 – 1945), neboť  MSK pokračovala v jejím vedení do roku
1946.  Jako  posteriorum byl  v  archivním souboru  ponechán  jmenný seznam čs.  státních
občanů mužského pohlaví, který sice vyhotovoval ještě MNV Dehetná v roce 1963, ale měl
by být na něm zachycen stav k 1. lednu 1964. Rovněž byly v archivním souboru ponechány
vyhlášky,  oběžníky a  nařízení  došlá  na MSK v  Dehetném,  protože se jedná  o  unikátně
dochovanou kolekci z roku 1945.

Při  inventarizaci  byl  archivní  soubor  přemanipulován  a  v  současnosti  je  tvořen
22 úředními knihami a 8 kartony.

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

Fyzický stav souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. a II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština a němčina.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Archivní soubor MNV Dehetná patří mezi lépe dochované fondy MNV zrušených do
roku 1964. Upozornit je potřeba zejména na kompletně dochované zápisy ze schůzí MSK
a MNV (inv. č. 1, 2, 10), které odrážejí situaci v obci. Jejich vzhled, resp. forma poukazují na
důležitost, jež jim byla kladena. Mezi dalšími dochovanými archiváliemi je nutné upozornit
ještě na řadu vyhlášek, oběžníků a nařízení z roku 1945 (inv. č . 11), knihu evidence obyvatel
(inv. č. 3), v níž jsou uvedeny i přihlášky a odhlášky totálně nasazených dělníků a poměrně
ucelený soubor archiválií týkající se zemědělství.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní  soubor  MNV  Dehetná  uspořádala  a  inventární  pomůcku  sestavila  Jana
Zímová v prosinci 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 1, Obecní záležitosti jednotlivých
obcí Č – R (Dehetná) 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 – ročníky 1945, 1955

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

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

ČSPO – Československý svaz požární ochrany

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. - evidenční

HTÚP – hospodářsko – technická úprava pozemků

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

MS – myslivecké sdružení

NV – národní výbor

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

s. – strana 

Sb. – sbírky

sign. – signatura

SOkA – státní okresní archiv

TBC – tuberkulóza

ZČE – západočeská energetika

ŽV – živočišná výroba
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřední knihy

a) knihy správní

1 Kniha zápisů ze schůzí MSK, pléna a rady MNV, 1946 – 1954 K 1
veřejných schůzí a zemědělských schůzí

2 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV, 1957 – 1963 K 2
veřejných schůzí a zemědělských schůzí

b) knihy evidenční

3 Kniha evidence obyvatel, včetně cizinců (1940) 1945 – 1946 K 3
(polští dělníci aj.) se seznamem věcí
zanechaných po odsunu Němců

4 Evidenční kniha vojáků v záloze 1947 – 1948 K 4

5 Matrika příslušníků obce 1947 – 1953 K 5

6 Soupis obecního majetku [1950] K 6

Spisový materiál

Spisy

Statutární záležitosti organizace

7 Změna názvu obce 1954 – 1955 N 1

8 Volby (směrnice, pokyny, seznamy voličů, výsledky 1945 – 1961 N 1
voleb)

9 Organizace činnosti národního výboru (oběžníky, 1946 – 1963 N 1
akční programové plány, organizace činnosti MNV, 
celoobecní závazky, rezoluce občanů)

10 Zápisy ze schůzí MSK a MNV, veřejných schůzí 1946 – 1961 N 1
a komisí (úplné 1954 – 1956, zbytek jednotliviny 
a koncepty)

11 Vyhlášky, oběžníky, nařízení 1945 N 2

12 Funkcionáři (přehledy členů MNV, změna funkce 1946 – 1954 N 2
předsedy MNV)

13 Kontrolní činnost (revizní zprávy, skartace spisů) 1953 – 1961 N 2
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Vnit řní správa a ochrana veřejného pořádku

14 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku (evidence 1946 – 1958 N 3
přestupků, posudky vyšetřovaných občanů, trestní
list)

15 Požární ochrana (směrnice, pokyny, hlášení o 1946 – 1962 N 3
činnosti ČSPO, seznamy členů hasičského sboru,
výměr k utvoření hasičského sboru v obci,
zápis z jednání valné hromady hasičského sboru)

16 Vojenské záležitosti (použití pozemků pro vojenské 1946 – 1961 N 3
účely, úprava hrobů obětí fašistického násilí, seznam
vojáků v záloze, kontrolní výkaz evidence koní)

Evidence obyvatelstva

17 Odsun Němců (vyhlášky, nařízení, seznamy 1945 – 1946 N 3
odsunutých Němců)

18 Evidence obyvatelstva (seznam obyvatel, jmenné 1952 – 1963 (1964) N 3
seznamy mužů narozených v letech 1945 – 1946)

19 Státní občanství a šetření národní spolehlivosti 1947 – 1951 N 3

20 Matriční záležitosti (oznámení o narození, zápisy 1946 – 1962 N 3
o úmrtí)

Finance a plánování

21 Evidence a správa majetku (směrnice, pokyny, 1945 – 1961 N 4
národní správa, konfiskace majetku, převody
nemovitostí)

22 Finanční hospodaření (rozpočty obce a dobro- 1945 – 1963 N 4
volného hasičského sboru, účetní závěrky,
výkaz o výsledcích generální inventarizace,
směrnice pro sestavování rozpočtu)

23 Místní daně a poplatky (přehledy výkazů, 1948 N 4
předpis obecních dávek)

Územní plánování a výstavba obce

24 Výstavba (stavební investice akce „5 M“, 1947 – 1958 N 4
soupis bytového majetku, telekomunikační stavby)

Místní hospodářství

25 Živnosti (koncese na místní rozhlas, zrušení 1951 – 1952 N 4
hostinské živnosti)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

26 Odpadové suroviny 1952 N 4

Doprava

27 Místní komunikace (dopravní obslužnost, 1952 – 1961 N 4
zajištění přehlednosti silnice, povolení
k uzavření silnice)

Obchod

28 Zřízení prodejny Jednoty, požadavek na dojíždění 1958 – 1962 N 4
pojízdné prodejny

Zemědělství

29 Obecní přehledy a výkazy o počtu osob trvale 1947 – 1960 N 5
činných v zemědělství

30 Zemědělská statistika (sčítání kultur a hospodář- 1946 – 1963 N 5
ských zvířat, sběrné a sčítací listy, závodové listy)

31 Živočišná výroba (plány ŽV, plnění plánů, sumáře, 1949 – 1957 N 6
evidence živočišné výroby)

32 Včelařství (obecní výkazy, seznam včelstev, 1948 – 1963 N 6
rozpisy dodávek medu)

33 Rostlinná výroba (rozpisové sumáře státního 1945 – 1961 N 6
plánu zemědělské výroby, výměry, rozpisy
osevních ploch, plány rostlinné výroby, obecní
přehled o kulturách)

34 Ochrana proti škůdcům a veterinární opatření 1946 – 1956 N 6
(boj proti mandelince bramborové, hubení krys
a potkanů, očkování prasat proti nákaze,výkazy
nákazových příspěvků)

35 Zemědělská půda (evidence, převody a nájmy [1945] – 1961 N 6
zemědělských a lesních pozemků, osidlování a
přídělová řízení, revize první pozemkové reformy,
zajištění hospodaření na zemědělské půdě, přehledy
o držitelích půdy, konfiskace půdy, soupisy
zkonfiskovaného nemovitého zeměděl. majetku)

36 Hospodářsko-technické úpravy pozemků (výkazy 1954 – 1959 N 7
užívání pozemků, technická zpráva o provedení
HTÚP, seznam vložek k evidenčním listům)

37 Povinné dodávky a výkup zemědělských 1945 – 1962 N 7
produktů
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Lesy

38 Lesy (prozatímní rozpis lesnického plánu, 1945 – 1955 N 8
vyúčtování obecního lesa, šetření lesního
hospodářství, revizní zpráva obecního lesa,
žádost o dodatečný příděl lesních parcel)

39 Myslivost (žádost o zadání honitby, oznámení [1946] – 1962 N 8
o ustavující schůzi MS pro honitbu)

40 Rybářství (výlov 3 rybníků, objednávka kaprové 1952 – 1960 N 8
násady)

Zdravotnictví a sociální péče

41 Zdravotnictví (seznam dětí k povinnému očkování, 1945 – 1963 N 8
zřízení zdravotnické stanice, povinné očkování
proti TBC, zavedení obvodového systému)

42 Sociální péče (státní příspěvky, zpráva o stavu 1954 – 1962 N 8
mládeže v obci, šetření v opatrovnické věci
nezletilých dětí)

Školství

43 Školství (zápis žáků do 1. třídy, zajištění 1955 – 1960 N 8
přepravy dětí do školy)

Kultura

44 Kulturní a osvětová činnost 1953 – 1962 N 8

Účetní materiál

45 Hlavní kniha 1947 K 7

46 Hlavní kniha 1948 K 8

47 Hlavní kniha 1953 K 9

48 Kniha příjmů 1954 K 10

49 Kniha příjmů 1955 K 11

50 Kniha příjmů 1956 K 12

51 Kniha příjmů 1957 K 13

52 Kniha příjmů 1958 K 14

53 Kniha příjmů 1959 K 15
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

54 Kniha výdajů 1954 K 16

55 Kniha výdajů 1955 K 17

56 Kniha výdajů 1956 K 18

57 Kniha výdajů 1957 K 19

58 Kniha výdajů 1958 K 20

59 Kniha výdajů 1959 K 21

60 Kniha výdajů 1960 K 22
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