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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu jsou Místní správní komise Kšice a Místní národní výbor 
Kšice, které vykonávaly správu obce mezi  18. červencem 1945 a 30. červnem 1980. Obec 
Kšice patřila od r. 1945 do konce ledna r. 1949 do soudního, resp. politického okresu Stříbro. 

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků. Nahradily tak od r. 1850 fungující obecní úřady, resp. vyšší územně 
správní  celky.  Právní  základ  jejich  existence  byl  položen  ústavním  dekretem  presidenta 
republiky  ze  dne  4.  prosince  1944  o  národních  výborech  a  prozatímním  Národním 
shromáždění,  na  nějž  navazovalo  vládní  nařízení  č.  4/1945  Sb.,  o  volbě  a  pravomoci 
národních  výborů.  Poté  následovaly  stovky  dalších  norem,  které  určovaly  podmínky  a 
pravidla  pro  fungování  národních  výborů,  jejich  složek,  zřizovaných  organizací  atd.  Éra 
národních výborů byla uzavřena v roce 1990, kdy došlo ke znovuobnovení obecních úřadů, 
resp. zřízení dalších úřadů pro správu vyšších územně správních celků.

Shora uvedené vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, 
částečně  pozměněné  vládním nařízením  č.  44/1945  Sb.,  o  rozsahu  působnosti  národních 
výborů,  určovalo,  že  se  v  každé  obci  měl  ustavit  místní  národní  výbor.  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.

Národní  výbory byly definovány jako orgány zastupitelské  a orgány veřejné správy, 
které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány 
jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní  správy byly národní výbory podřízeny vládě a 
zároveň  byla  uplatněna  podřízenost  národního  výboru  nižšího  stupně  národnímu  výboru 
vyššího  stupně.  Stanovení  vnitřní  organizace  a  způsobu,  jakým  mají  národní  výbory 
vykonávat  svou  působnost,  byly  v  pravomoci  ministra  vnitra.  Dnem  ustavení  místního 
národního  výboru  zaniklo  obecní  zastupitelstvo,  obecní  úřad  se  stal  úřadem  místního 
národního výboru a prováděl veškerá jeho rozhodnutí a opatření. Původní složení místního 
národního výboru bylo výsledkem politického vlivu v obci, v průběhu let 1945 – 1946 bylo 
změněno podle paritního zastoupení politických stran.

Pro  dočasnou  správu  obcí,  kde  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně 
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly podle 
§ 6 vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 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  Kšicích  došlo  na  jmenování  MSK  18.  července  1945,  přičemž  předsedou  byl 
jmenován František Špelina a jeho zástupcem Jan Linda. Pokladníkem se stal Josef Pletka. S 
nimi se v řízení obce angažovalo celkem 22 osob (policejní referent, předseda Jednotného 
svazu českých zemědělců,  kulturní,  dopravní a zásobovací referent,  revizoři  účtů,  členové 
komisí rolnické, žňové, osvětové a také školní rady).
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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 do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení  č. 14/1950 Sb., o organisaci 
místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor.

Z hlášení z 19. prosince 1945 vyplývá, že obecní představitelé nerespektovali platnou 
legislativu, neboť oznamovali, že obec spravuje 9členný MNV, jemuž předsedá bezpartijní 
František  Špelina,  místopředsedou  je  komunista  Jan  Linda  a  členy  bezpartijní  Josef 
Svejkovský, Jan Kadora a Bohumil Svejkovský a komunisté Karel Rous, Antonín Houžvička, 
Josef Pletka a Václav Fousek.

V r. 1946 žilo v obci Kšice již 153 oprávněných voličů a 25. června 1946 byl jmenován 
12členný, převážně z komunistů složený, MNV, do jehož čela byl postaven Rudolf Slavík. 
Radu s předsedou tvořili: Karel Rous, jediný sociální demokrat Jan Linda a František Špelina. 
Jako zemědělský referent úřadoval Václav Růžička, zásobovacím referentem se stal Václav 
Kaprhál,  bezpečnostní  problémy řešil  referent  Václav  Čipera,  pokladníkem  se  stal  Josef 
Pletka. Dvoučlennou zemědělskou komisi zastupovali Antonín Houžvička a lidovec Břetislav 
Dvořák, členem bezpečnostní komise byl druhý z lidovců, Bohumil Dušek. Stavební komisi 
dostal na starosti jediný člen československé národní strany, Václav Špelina.

Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., z 9. května 1948, jímž byla schválena 
ústava Československé republiky, měly dosavadní právní normy týkající se národních výborů 
prozatímní charakter. V Ústavě 9. května byly NV definovány jako „nositelé a vykonavatelé 
státní moci v obcích, okresích a krajích“ a jejich existence byla právně zakotvena jako nedílná 
součást státního zřízení ČSR. Zcela novým prvkem bylo zavedení principu volitelnosti NV; 
do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní fronty.

V průběhu prosince 1948 složili slib členové MNV: František Vocásek, který se pak 12. 
ledna 1949 stal předsedou, Václav Kaprhál, pokladník a člen rady, dále pak František Bílý, 
František Kasal, František Bobr, František Šimůnek, Bohumil Honz a Václav Vojík. V lednu 
r.  1949 složil  slib  Václav Běle  a v  poslední  únorový den i  František Boháč,  člen místní 
rolnické komise a současně bezpečnostní komise.

Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, se Kšice 
staly od 1. ledna 1949 součástí nově vymezeného Kraje Plzeňského. Od 1. února 1949 pak 
obec byla součástí nově vymezeného okresu Stříbro.

V souvislosti  s  realizací  zákona  č.  268/1949  Sb.,  o  matrikách,  byla  v  jednotlivých 
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah. 
Kšice se staly součástí matričního obvodu Stříbro.

Další doložená reorganizace MNV v Kšicích proběhla na jaře r. 1950 podle § 27 odst. 
1,  vládního  nařízení  č.  14/1950  Sb.  o  organizaci  místních  národních  výborů,  na  základě 
návrhu MAV NF a MO KSČ. Navrženi byli: Otakar Kaprhál jako předseda, Václav Růžička 
jako místopředseda a Václav Černý, Jaroslav Balý a Jan Linda jako členové rady. Dále pak: 
Václav Kaprhál, František Bobr, Václav Čipera, Bohumír Dušek, František Špelina, Antonín 
Houžvička,  Marie  Krejčová,  Štěpán  Michalčík,  Václav  Běle  a  Jan  Novotný.  Jmenování 
navržených kandidátů provedl ONV ve Stříbře dne 10. května 1950. 
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Z torza dochovaných archiválií však vyplývá, že se místo navrženého Otakara Kaprhála 
stal předsedou MNV Jaroslav Balý.

Vládním nařízením č.  119/1951 Sb.,  o tajemnících  místních národních výborů,  byla 
upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustanovit a 
odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou 
činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil se jejich pokyny a současně byl odpovědný 
radě,  předsedovi  a  tajemníkovi  nadřízeného  ONV,  kteří  rovněž  usměrňovali  jeho  práci. 
Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i 
pomocník  MNV,  a  to  zejména  v  oboru  zemědělské  výroby;  podrobnější  popis  jeho 
působnosti  je uveden v ustanoveních písm.  a) – f ) odst.  1 § 3 výše uvedeného vládního 
nařízení.

Kdo  byl  v  Kšicích  tajemníkem,  není  možné  pro  nedostatek  informací  doložit.  Z 
neznámých důvodů došlo k dalším změnám ve složení MNV v průběhu r. 1951, kdy složili 
slib Václav Vojík jako finanční referent a Jiří Liška jako zdravotní referent. V následujícím 
roce 1952 složila slib Marie Krejčová jako zásobovací referentka a snad ve stejné době i 
Rudolf Slavík jako zemědělský referent.

Do existence 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 organisaci 
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 vnitřní organizace větších národních 
výborů  (obce  nad  6000  obyvatel)  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., o národních výborech, 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 volilo  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 byli 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 16. května 1954 
uskutečněny první  volby členů  národních  výborů  všemi  občany,  majícími  volební  právo. 
Volební období bylo stanoveno na tři roky.

V  Kšicích  volby proběhly ve  dvou  termínech.  Nejprve  byli  v  řádném termínu  16. 
května  1954  zvoleni: Rudolf  Šindelář,  Marie  Krejčová,  František  Vocásek,  Josef  Sloup, 
Marie  Špelinová,  František  Bobr,  Jan  Vaníček  a Jaroslav  Balý.  Kandidát  Otakar  Kaprhál 
obdržel 58 hlasů, což byla necelá polovina ze 123 hlasů oprávněných voličů. Proto došlo dne 
30.  května  1954 na  doplňovací  volbu,  kterou  byl  jako  devátý člen  MNV zvolen  Václav 
Čipera.  Od  1.  června  1954  MNV  předsedal  František  Vocásek,  tajemníkem  byl  zvolen 
František Bobr.

Z  důvodů  trestního  stíhání  se  rada  MNV  Kšice  usnesla  na  schůzi  konané  dne  9. 
prosince 1955 Václava Čiperu odvolat z funkce člena rady i MNV a na jeho místo doporučila 
jako nového kandidáta Karla Rouse. 
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Následující volby se konaly dne 19. května 1957 v souladu se zákonem č. 11/1957 Sb., 
kterým se  mění  a  doplňuje  zákon  o  volbách  do  národních  výborů.  Tímto  zákonem  byl 
pozměněn a doplněn zák. č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, jehož úplné znění 
bylo vyhlášeno ministrem spravedlnosti  dne 16. března 1957 vyhláškou č. 12/1957 Sb., o 
úplném znění zákona o volbách do národních výborů.

Jako nový předseda MNV vyšel z voleb Josef Sloup, tajemníkem se stal Josef Přibáň. 
Další výsledky voleb, resp. složení MNV po těchto volbách, nelze pro nedostatek pramenů 
doložit.

Další  volby do  MNV se  konaly na  území  celého  státu  dne  12.  června  1960 podle 
nového územního uspořádání, tj. v Kšicích byla zohledněna připravovaná integrace Únehle 
zvolením  únehelských  poslanců.  V  souladu  se  zákonem  č.  39/1960  Sb.,  o  volbách  do 
národních výborů, se do národních výborů poprvé volili poslanci (dříve členové) a volební 
období  bylo  prodlouženo  z  původních  tří  na  čtyři  roky.  Působnost  MNV byla  upravena 
zákonem č. 65/1960 Sb., o národních výborech, ze dne 25. května 1960.

Dne 12. června 1960 pak došlo na volbu nového 18členného MNV. Při jeho prvním 
plenárním zasedání 23. června 1960 byli z řad poslanců zvoleni: předseda Otakar Kaprhál, 
tajemník Josef Pech. V radě se sešli předsedové komisí: Jan Bronec, Ladislav Sloup, Josef 
Přibáň a Jan Vaníček. Finanční hospodaření obce zajišťoval Jaroslav Cígler. 

Při MNV byly ustaveny čtyři stálé komise: 
- zemědělská 
předseda: Jan Bronec (a po jeho odvolání v průběhu volebního období Karel Fiala), členové: 
František  Tůma,  Jaroslav  Žemlička,  odborníci:  Jindřich  Dvořák,  ing.  Jaroslav  Plešinger, 
Václav Růžička a Elena Štroblová
- finanční 
předseda: Ladislav Sloup, členové: Vlasta Týrová, Marie Krejčová, odborníci: Karel Rous, 
Jaroslav Cígler
- kulturně-školská
předseda:  Josef  Přibáň,  členky:  Marie  Špelinová,  Libuše  Ludvíková,  odborníci:  Richard 
Kučera, Antonie Žemličková, Božena Hnátková
- pro výstavbu. 
předseda: Jan Vaníček, členové: Jan Leško, Václav Kasal, odborníci: Karel Jáchym, Bohumil 
Honz

V Kšicích  i  Únehli  pak  pracovaly výbory žen,  chybějí  však  podrobnosti  o  jejich 
složení.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb. k reorganizaci 
územního členění státu. Do nově reorganizovaného okresu Tachov byly zahrnuty nejen obce 
stávajícího okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV 
Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením 
Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

Současně byla k 1. červenci 1960 v rámci integrační akce obec Kšice rozšířena o osadu, 
do té doby samostatnou obec, Únehle.

Až 23. ledna 1962 došlo k ustavení páté stálé komise MNV, a sice komise pro ochranu 
veřejného pořádku, do jejíhož čela byl zvolen předseda MNV, Otakar Kaprhál. V témže roce 
byl za onemocnělého Josefa Pecha plenárním zasedáním 28. února zvolen tajemníkem Josef 
Přibáň.
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Dne 8. března 1963 pak proběhla přímo v Únehli veřejná schůze, v jejímž rámci byl 
zvolen tamní  občanský výbor ve složení:  předseda Karel  Fiala,  místopředseda Jan Leško, 
členové Libuše Ludvíková, Přemysl Hnátek, Antonie Žemlická a Milan Bořek.

Po následujících volbách uskutečněných v červnu 1964 vzešel v průběhu ustavujícího 
plenárního zasedání konaného 7. července 1964 18členný MNV ve složení: předseda Otakar 
Kaprhál, místopředseda Přemysl Hnátek a tajemník Josef Přibáň. Radu MNV spolu s nimi 
utvořili předsedové zvolených komisí. 

Občanský výbor v Únehli začal po volbách pracovat ve složení: 
předseda: Přemysl Hnátek, náměstek Karel Fiala, členové: Jan Leško, Vlasta Týrová, Marie 
Královcová, Jaroslav Cígler a Jaroslav Bárta, který posléze zaujal Cíglerovo místo. 

Současně byly ustaveny 4 stálé komise a do nich byli zvoleni:
- zemědělská
předseda:  František  Tůma,  členové:  Josef  Ludvík,  František  Rous  a  Jaroslav  Žemlička, 
odborníci: Karel Fiala, Jan Linda, Václav Růžička a František Šoupa st.
- finanční:
předsedkyně: Vlasta Týrová, členové: Marie Královcová, Václav Pechman, odborníci: Karel 
Rous st., František Strnad a Karel Jáchym
- pro ochranu veřejného pořádku:
předseda:  Jan  Leško,  členové:  Josef  Kaprhál,  Vojtěch  Jáchym,  Vojtěch  Taubr,  Vlasta 
Broncová, odborník: Rudolf Strnad
- pro rozvoj společenské potřeby:
předseda:  Jaroslav  Franta,  členky:  Marie  Špelinová,  Hana  Krejčová,  odborníci:  Jaroslav 
Cígler, Jaroslav Balý, František Bobr, Čestmír Foks.

V roce 1968 došlo ústavním zákonem č. 83/1968 Sb., o skončení volebního období 
národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady, ke kodifikaci změny v 
tom smyslu, že volby budou provedeny nejpozději do konce roku 1969.

Ústavní  zákon  č.  117/1969 Sb.,  o  prodloužení  volebního  období  národních  výborů, 
národních  rad  a  Federálního  shromáždění,  Nejvyššího  soudu,  krajských,  okresních  a 
vojenských soudů pak prodloužil stávající volební období do 31. prosince 1971. Ústavním 
zákonem č.  43/1971,  kterým se  mění  čl.  86  Ústavy a  čl.  30  a  103  ústavního  zákona  o 
československé federaci, pak bylo volební období trvale stanoveno na pět let.

Do r. 1970 došlo v obsazení orgánů MNV v Kšicích ke změnám, takže 2. května 1970 
hlásil  tajemník  MNV  organizačnímu  odboru  ONV  v  Tachově,  že  v  Kšicích  pracují  ve 
složení: 
- rada: 
Otakar  Kaprhál,  předseda  MNV,  Josef  Přibáň,  tajemník  MNV,  Přemysl  Hnátek, 
místopředseda  MNV,  členové:  František  Tůma,  Jaroslav  Franta,  Vlasta  Týrová  a  Josef 
Kaprhál
- plénum:
František  Rous,  Marie  Špelinová,  Hana  Rafajová,  Václav  Pechman,  Vojtěch  Tauber, 
kooptováni: František Vocásek, Antonín Balý a František Bobr
- občanský výbor Únehle:
předseda: Přemysl Hnátek,  členové: Josef Ludvík, Vlasta Týrová, Marie Královcová, Ivan 
Leško, Vojtěch Jáchym, kooptován Josef Týr
- finanční komise
předsedkyně:  Vlasta  Týrová,  členové:  Josef  Ludvík,  František  Rous,  Marie  Královcová, 
účetní pracovník František Strnad
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- zemědělská komise:
předseda: Josef Kaprhál, členové: František Bobr, Josef Týr, odborníci: Rudolf Strnad, Josef 
Čermák, František Šoupa
- komise pro ochranu veřejného pořádku:
předseda:  Josef  Přibáň,  členové:  Václav  Pechman,  Vojtěch  Tauber,  Ivan  Leško,  Vojtěch 
Jáchym, odborníci: František Špelina ml., František Novotný
- kulturně-školská komise:
předseda:  Jaroslav  Franta,  členové:  František  Tůma,  Marie  Špelinová,  Hana  Rafajová, 
Antonín Balý, odborník: Josef Burian
- stavební komise:
předseda: Otakar Kaprhál, členové: Přemysl Hnátek, František Vocásek, odborník: Bohumil 
Honz.

Místo  tajemníka  na  jaře  následujícího  roku opustil  Josef  Přibáň  a  10.  března  1971 
předal předseda Kaprhál agendu tajemníka nově zvolenému tajemníkovi, Františku Strnadovi.

Poslední změna ve správním uspořádání obce proběhla 26. listopadu 1971 převedením 
dosavadní  osady  Lomnička  z  obvodu  obce  Erpužice  do  Kšic,  což  se  projevilo  při 
následujících volbách zvolením poslanců z Lomničky, resp. občanského výboru v Lomničce.

Z podzimních voleb realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 bylo pro správu 
obce  jednohlasně  zvoleno  13  poslanců.  Jako  staronový předseda  zůstal  ve  funkci  Otakar 
Kaprhál,  místopředsedou se stal  Josef Týr, tajemníkem František Strnad. Radu doplňovali 
František Bobr a Jiří  Škopek.  V plénu zasedali:  Josef  Kaprhál  (člen komise  pro ochranu 
veřejného pořádku),  Jaroslav  Franta,  Václav Čipera,  Marie  Špelinová  (členka  komise  pro 
ochranu veřejného pořádku), Vojtěch Stružka (člen komise pro ochranu veřejného pořádku), 
Vlasta Týrová (členka komise pro ochranu veřejného pořádku), Michal Sinkulič, (člen komise 
pro  ochranu  veřejného  pořádku)  a  Miroslava  Uzlová. K  rozdělení  ostatních  funkcí, 
případných dalších komisí i občanských výborů chybějí konkrétní údaje.

V průběhu volebního období předseda Otakar Kaprhál rezignoval a předsednický post 
po  něm převzal  Josef  Týr.  Poslanec  Michal  Sinkulič  zemřel,  takže  k  26.  červenci  1974 
pracoval  MNV  Kšice  v  11členném  obsazení.  Následně  zemřel  další  z  poslanců  a  jeden 
poslanec se odstěhoval, takže v r. 1976 dobíhalo volební období za činnosti 9členného MNV.

Po listopadových volbách v r.  1976 proběhla plenární  ustavující  schůze 15členného 
národního výboru, jemuž začal předsedat František Bobr. Místopředsedou byl zvolen Josef 
Týr, tajemníkem Josef Přibáň a radu doplnili Jiří Škopek, František Špelina, Přemysl Hnátek 
a Jiří  Kaprhál.  V plénu zasedali  i  Antonín Balý, Marie Špelinová,  Karel Janout,  Ladislav 
Uhlíř, Anna Kaprhálová, Jaroslava Sládková, Václav Čipera a Anna Růžičková.

Při MNV pracovaly dvě stálé komise ve složení:
- pro ochranu veřejného pořádku
předseda: Josef Týr, členové: Antonín Balý, Marie Špelinová, Karel Janout, odborníci: Josef 
Sloup, Miroslava Vokůrková, Jaroslav Volf
- finanční
předseda: Ladislav Uhlíř, tajemnice: Anna Kaprhálová, členové Jaroslava Sládková, Václav 
Čipera, Anna Růžičková.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat  mj.  i  otázka  sloučení  obce  Kšice  s  obcí  Stříbro.  Integrace  byla  schválena 
usnesením plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 27. června 1980. Od 1. července 1980 
byly Kšice s osadami sloučeny s obcí Stříbro, pro kterou byl stanoven název Stříbro a Kšice s 
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dosavadními osadami se staly osadami obce Stříbro a jejich zájmy od té doby hájily občanské 
výbory,  případně  ze  vsí  zvolení  poslanci.  Toto  uspořádání  trvalo  do  zavedení  zák.  č. 
367/1990 Sb. o obcích. Nejprve se 24. listopadu 1990 osamostatnila obec Únehle. K 1. lednu 
1992 došlo k opětovnému zavedení obecní samosprávy i v Kšicích, jejichž součástí zůstala 
osada, později místní část Lomnička.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně národního výboru, nejprve 
v čp. 14, od r. 1968 v bývalé kovárně čp. 45. Písemnosti byly až do konce existence MNV 
opatřovány obdélným podacím razítkem o rozměrech 7 x 2,7 cm, které obsahovalo pouze 
rubriky Došlo dne, čís. jedn. a Vyřízeno dne, tj. bez jmenného označení původce. Ukládání 
dle  všeho probíhalo  pouze  chronologicky za  jednotlivé  roky,  spisovenskému systému nic 
nenasvědčuje.

K  první  spolupráci  zástupce  MNV  Kšice,  konkrétně  tajemníka  Josefa  Přibáně  a 
tehdejšího  Okresního  archivu  Tachov se  sídlem ve  Stříbře  došlo  až  v  r.  1966.  Dotazník 
zaslaný archivem tajemník vrátil  vyplněný stručným konstatováním:  „Všechny spisy od r. 
1945 jsou  uloženy v  kanceláři  MNV ve Kšicích  i  za  bývalý MNV Únehle“.  Lze  se  jen 
dohadovat, co všechno mohla spisovna národního výboru obsahovat. K prvnímu a jedinému 
předání archiválií došlo až po zrušení MNV Kšice při svozu uskutečněném dne 1. listopadu 
1980 (číslo  přírůstku 318), kdy bylo do archivu převzato 31 knih a 5 kartonů písemného 
materiálu. Následně byl pro původce založen EL JAF 542.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Dle záznamu na EL JAF byl archivní fond MNV Kšice původně tvořen 8 evidenčními 
jednotkami: 1 úřední knihou a 7 kartony (obsahujícími další knihy) o celkovém rozsahu 0,82 
bm. V r. 2000 bylo v rámci vnitřní revize z fondu přeřazeno 7 knih z let 1945-1976 do fondu 
Základní škola Kšice EL NAD 942. Současně bylo při revizi konstatováno, že chybějí knihy 
soupis parcel z r.  1966 a inventární kniha z  let  1955-1958. Naopak byly ve fondu mimo 
evidenci navíc identifikovány: kniha dlužníků z r. 1967 a kniha výdajů za rok 1972, které, zdá 
se, byly při sepisování dokumentů v rámci svozu přehlédnuty.

V  průběhu  inventarizace  pak  bylo  zjištěno,  že  se  mezi  písemnostmi  nachází  další 
materiál  o rozsahu 1 kartonu pocházející  ze Základní školy Kšice z let  1947-1976 (plány 
práce a zprávy o činnosti, inspekce, personální věci učitelů, zápisy žáků, aj.). Archiválie (0,11 
bm) byly vytříděny a přesunuty k fondu Základní škola Kšice EL NAD 942.

Archivní  fond  MNV  Kšice  byl  uspořádán  podle  Návrhu  metodického  návodu  pro 
uspořádání a inventarizaci archivních souborů místních národních výborů vydaného Archivní 
správou Ministerstva vnitra  ČR.  Následně byl inventární  seznam ještě upraven a doplněn 
podle Metodického pokynu pro inventární zpracování archivních fondů národních výborů ve 
Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/006-3120/2007. Formální zpracování inventáře 
bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií a 
tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 ze dne 1. 4. 2010.

V  archivním  fondu  bylo  provedeno  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
přehodnocení  významu (Protokol  o  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
přehodnocení  významu č.  j.:  SOAP/090-0489/2010  ze  dne  06.  09.  2010 schválený č.  j.: 
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SOAP/008-2144/2010 ze dne 21. 12. 2010), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém 
rozsahu 0,11  bm  (evidenční  kniha  stvrzenek,  7  knih  dlužníků,  krátkodobá  statistika). 
Konečná metráž archivního fondu tak po přeřazení archiválií  školy a vyřazení archiválií  z 
evidencí NAD z důvodu přehodnocení významu, resp. po přemanipulování aktuálně činí 0,60 
bm.

Archivní fond MNV Kšice není úplný a není ani známo, že by se nějaké dokumenty 
ještě nacházely ve spisovně nástupnického MěstNV (nyní Městského úřadu) Stříbro,  resp. 
Obecního úřadu Kšice. Problémem jsou zejména chybějící zápisy ze zasedání pléna a rady, 
které se dochovaly jen z let 1963-1969. Nezvěstné jsou veškeré zápisy ze schůzí komisí. Z 
důležitých archiválií chybějí inventární knihy do r. 1963 a finanční knihy do r. 1961, Podací 
protokoly se nedochovaly za období do r. 1964 a od dubna 1975. Ve fondu rovněž chybí 
většina spisového materiálu (do roku 1960 prakticky vše).

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1) a II. kategorie.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní fond dokumentů z činnosti MNV Kšice náleží mezi omezeněji dochované 
fondy národních výborů. V podstatě dokladuje jen poslední dvě desítky let existence MNV. 
Archiválie pouze okrajově podávají obraz aktivit základního článku samosprávy. Fond MNV 
může  být užitečný při  propojení  s  informacemi  uloženými  v  ostatních  fondech lokálních 
původců,  tj.  Archiv  obce  Kšice,  Základní  devítiletá  škola  Kšice,  Jednotné  zemědělské 
družstvo, Obecná škola (německá) Kšice a Obecní úřad Kšice.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fondr MNV Kšice uspořádala a inventární pomůcku sestavila PhDr. Markéta 
Novotná v červenci 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 18. února 2011 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

bm – běžný metr

Čd – číslo dokladu

č(ís). j(edn). – číslo jednací

č. p. – číslo popisné

ČSCHDZ – Český svaz chovatelů drobného zvířectva

ČSPO – Český svaz požární ochrany

ČSR – Československá republika

ČSŽ – Český svaz žen

DV LSD – dohlížecí výbor lidového spotřebního družstva

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. – evidenční 

GO – generální oprava

inv. č. – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

KNV – krajský národní výbor

k. ú. - katastrální území

LZ – lesní závod

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MS – myslivecké sdružení

MNV – místní národní výbor

MO ČRS – místní organizace Českého rybářského svazu

MO KSČ – místní organizace Komunistické strany Československa

MSK – místní správní komise

MŠ – mateřská škola

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

OSVZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OV – okresní výbor

SČSP – Svaz československo-sovětského přátelství

SSM – Socialistický svaz mládeže

TJ – tělovýchovná jednota

VO KSČ – vesnická organizace Komunistické strany Československa
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Příloha č. 2: Předsedové MSK a MNV v Kšicích v letech 1945-1980

František Špelina 18. 7. 1945 (MSK) 24. 6. 1946 
Rudolf Slavík 25. 6. 1946 (MNV) 11. 1. 1949
František Vocásek 12. 1. 1949 9. 5. 1950
Jaroslav Balý 10. 5. 1950 30. 5. 1954
František Vocásek 1. 6. 1954 31. 5. 1957
Josef Sloup 1. 6. 1957 22. 6. 1960
Otakar Kaprhál 23. 6. 1960 nejméně do 16.7.1974
Josef Týr po 16. 7. 1974 14. 11. 1976
František Bobr 15. 11. 1976 30. 6. 1980
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1963-1969 K 1
1. 2. 1963-15. 10. 1969

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
A. Evidenční 

2 Inventární kniha 1964 K 2

3 Inventární kniha 1968-1977 K 3

B. Účetní 

4 Kniha příjmů 1962-1976 K 4

5 Kniha výdajů 1965-1966 K 5

6 Kniha výdajů 1967 K 6

7 Kniha výdajů 1968 K 7

8 Kniha výdajů 1969 K 8

9 Kniha výdajů 1970 K 9

10 Kniha výdajů 1971 K 10

11 Kniha výdajů 1972 K 11

12 Kniha výdajů 1973 K 12

13 Peněžní deník 1962-1970 K 13

14 Peněžní deník 1970-1976 K 14

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

15 Podací protokol 1965-1975 R 1
7. 1. 1965-1. 4. 1975
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

B. Spisy

Statutární záležitosti

16 Návrh na připojení Lomničky ke Kšicím 1964 N 1
a ponechání Únehle u Kšic

Volby

17 Volby do MNV, ONV a KNV 1971 N 1
(podklady pro přihlášení kandidátů NF k registraci,
přihláška kandidátů NF k registraci, zpráva 
o provedení registrace a o počtu a složení
zaregistrovaných kandidátů, prohlášení kandidátů
o přijetí kandidatury, seznamy voličů za volební 
obvod č. 52 a volební okrsky Kšice, Lomnička 
a Únehle, zápis obvodní volební komise o výsledku
hlasování ve volebním obvodu, konečné hlášení
o výsledcích voleb do MNV)

Volby do MNV, ONV a KNV 1976 N 1
(přihláška kandidátů NF k registraci, prohlášení 
kandidátů o přijetí kandidatury, návrhy kandidátů
za ČSŽ, ČSCHDZ, ČSPO, DV LSD Jednota,
SSM, VO KSČ, MS „Jestřáb“, SČSP, TJ Sokol)

Volební programy – zprávy o plnění 1971-1975 N 1

Organizace činnosti národního výboru 

18 Plány práce a schůzové činnosti pléna, rady, 1961-1980 N 1
komisí, výboru žen a občanských výborů 
Únehle a Lomnička (neúplné)

19 Rozbory, zprávy a hlášení o činnosti 1961-1979 N 1

20 Statistické výkazy (neúplné) 1953-1974 N 1
- o bytovém hospodářství v socialistickém
   sektoru, 1953-1973
- o správě, provozu a údržbě vodovodů
  a kanalizací, 1973-1974 
- o místních komunikacích, 1962

21 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1962-1976 N 1
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Funkcionáři, pracovníci aparátu NV, podniků a zařízení NV

22 Hlášení složení MNV, komisí, OV a změn 1970-1976 N 2
v orgánech MNV po volbách,
zápis o předání agendy tajemníka

23 Evidence a hodnocení poslanců 1964-1976 N 2

Kontrolní činnost 

24 Dohlídky, revize finančního hospodaření, 1962-1980 N 2
zprávy o plnění nápravných opatření

Spolupráce se společenskými organizacemi

25 Výpisy z usnesení členské schůze VO KSČ 1976 N 2
(úkoly předsedovi MNV k projednání v radě)

Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

26 Přestupky 1962 N 2
(zápisy o projednávání přestupku-provinění)

27 Žádost OSVZ ONV v Tachově o jmenování 1978 N 2
spolupracovníka sociálního kurátora

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

28 Seznamy a pohyb obyvatelstva 1968-1970 N 2

Evidence a správa majetku

29 Inventurní soupisy 1966 N 2

30 Pojištění odpovědnosti za škody 1968-1973 N 2
z provozu organizace 

31 Hospodářské smlouvy o převodu správy 1964-1976 N 2
národního majetku

32 Prodeje, koupě, nájmy, převody pozemků a domků 1962-1980 N 2
(kupní a darovací smlouvy, znalecké posudky,
ocenění nemovitostí, usnesení státního notářství, 
odhady, změna charakteru staveb – rekreační 
objekty, zřizování práva osobního užívání pozemků)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Finanční hospodaření

33 Roční rozpočty (neúplné) 1962-1979 N 2

34 Komplexní rozbory hospodaření (neúplné) 1961-1963 N 2

35 Finanční vypořádání hospodaření MNV 1967-1974 N 2

36 Přehledy aktiv a pasiv 1966-1972 N 2

Místní daně a poplatky

37 Přehled místních daní a poplatků, 1966-1973 N 2
výkaz o vyměření daní a místních poplatků

38 Předpisný seznam zemědělské daně 1967 N 2

39 Přiznání k domovní dani 1960-1974 N 2

40 Přiznání k dani z příjmů obyvatelstva 1967 N 2

41 Přiznání k zemědělské dani – dani z pozemků 1967 N 2
a dani z důchodů pro občany

Výstavba

42 Veřejně prospěšné stavby, akce "Z" 1963-1974 N 3
(Kšice - kulturní dům, dokončení koupaliště 
a sportoviště, kanalizace, Únehle – kanalizace,
Lomnička – veřejné osvětlení, vyčištění vodní
nádrže, kanalizace, úprava čp. 11)

43 Komplexní bytová výstavba 1968-1969 N 3
(6 bytových jednotek stabilizační výstavby)

44 Zemědělská výstavba 1959-1977 N 3
(porodna prasat JZD Kšice, závodní jídelna Kšice, 
GO stáje Kšice, povolení trhacích prací)

45 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1961-1973 N 3
(vedení 220 kV Vítkov-Plzeň, vysokotlaká 
přípojka Js 150 Konstantinovy Lázně-Stříbro,
rekonstrukce veřejného osvětlení Únehle, 
tranzitní plynovod)

46 Demolice 1958-1977 N 3
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Doprava a spoje

47 Místní komunikace 1974-1977 N 3
(převzetí opravených cest v Lomničce a Kšicích
akce silnice Plzeň-sever, Trpísty, Únehle,
žádost o převzetí silnice Kšice-Únehle do 
majetku Okresní správy silnic Stříbro)

Obchod

48 Prodejna a pohostinství LSD Jednota Kšice 1957-1977 N 3
(nájemní smlouvy na čp. 14, dohoda s MNV 
o výstavbě nové prodejny, problémy se
zásobováním)

49 Prodejna LSD Jednota Únehle 1975-1977 N 3
(smlouvy na výstavbu a úvěrování nové prodejny)

Zemědělství

50 Korespondence MNV a JZD Družba Kšice 1960 N 3
(zpráva o finančním hospodaření JZD,
směrnice a úkoly zadané vedení JZD radou MNV,
zápis ze společné schůze MNV a JZD kvůli 
neplnění dodávek, zápisy z prověrek
hospodaření, zpráva o postupu zemědělských
prací, zpráva o plnění plánu výstavby, žňový plán)

Zemědělská výroba 

51 Soupis ploch osevu zemědělských plodin, 1969-1973 N 3
Výkaz o plochách osevu zemědělských
plodin jednotlivě hospodařících rolníků

52 Soupis a obecní přehled hospodářského 1973-1980 N 3 
zvířectva

Zemědělská půda 

53 Pozemkové úpravy 1960-1979 N 3
(řešení odvodnění a závlahy pozemků JZD Kšice,
meliorace polí v k. ú. Únehle, akce Rekultivace 
Kšice, plán zúrodnění zemědělských pozemků
v 7. pětiletce)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Povinné dodávky a výkup

54 Rozbory stavu plnění dodávek, návrh na 1960-1967 N 3
opatření ve výkupu vajec, plány zemědělské
výroby a nákupu, seznamy uživatelů
zemědělské půdy od 0,31 ha do 0,50 ha včetně
a chovatelů krav a přehled dodávkových úkolů

Lesy 

55 Knihovní žádosti a usnesení soudu – 1962 N 3
převod správy lesních pozemků v k. ú.
Únehle (a Erpužice) na Státní lesy v Plzni
lesní závod ve Stříbře – Čd 674-692/62

56 Nájemní smlouvy na stáj a skladovací prostory 1973-1978 N 3
mezi LZ Stříbro a Václavem Bílým (Únehle
čp. 4) a Františkem Fujanem (Únehle čp. 25)

57 Souhlas MNV se stavbou lesní komunikace 1974 N 3

Rybářství

58 Nájemní smlouva s MO ČRS Stříbro na obecní 1962-1975 N 3
návesní rybník v Únehli, pokyn OVLHZ ONV
v Tachově k předání návesního rybníku v Únehli
a nesouhlasné stanovisko MNV Kšice

Vodní hospodářství 

59 Vodohospodářské investice 1973-1977 N 3
(kanalizace a vyčištění vodní nádrže Lomnička,
kanalizace Kšice a Únehle, stavby v 6. pětiletce)

60 Zásobování vodou 1962-1975 N 3
(přehled veřejných studní, povolení přípojky 
vody pro čp. 35 Kšice)

Zdravotnictví

61 Organizování zdravotní péče 1963-1968 N 3
(komplexní plán zdravotních opatření,
požadavky hlavního hygienika na disciplinované
chování vojsk Varšavské smlouvy)

62 Seznam studní, laboratorní rozbory vody 1964-1979 N 3
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Sociální péče

63 Zvyšování důchodů, rozhodnutí o příspěvcích 1964-1979 N 3
na výživu, rozhodnutí o věcné pomoci

Školství 

64 Zemědělský (dětský) útulek 1959-1979 N 3
(výkaz, jednání o zřízení útulku nebo MŠ)

65 Základní devítiletá škola 1972-1975 N 3
(rekonstrukce školní budovy)

Kultura, sport a tělovýchova

66 Výkazy o osvětě (neúplné) 1962-1971 N 3

67 Jednotné plány kulturně-výchovné 1960-1979 N 3
činnosti (neúplné)

68 Místní lidové knihovny Kšice a Únehle 1963-1980 N 3
(zápisy o metodických návštěvách – neúplné)

69 Osvětová beseda 1967-1979 N 3
(plány práce, zápisy o předání agendy,
pracovní smlouvy pracovníků)

70 Zamítnutí ustavení samostatné organizace 1964 N 3
Svazarmu v Kšicích

Ochrana přírodních a kulturních památek

71 Nemovité památky zapsané ve státním 
seznamu pro obec Kšice 1972 N 3
(kostel Nanebevzetí Panny Marie Kšice, 
mohylník a posvátný kamenný háj Únehle,
mohylník neznámo kde)

72 Vyrozumění o zápisu kulturní památky do 1975 N 3
státního seznamu kulturních památek
(mohylové pohřebiště, trať „Na žalostném“
Kšice)

73 Ostatní památkové objekty 1975 N 3
(památník k 30. výročí osvobození - náklady
na výstavbu)
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