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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu je Místní  správní komise Řešín a Místní  národní  výbor 
Řešín vyvíjející svou činnost od 25. října 1945 do 31. prosince 1963. Obec spadala v letech 
1945-1949 pod politický okres Planá, který byl však k 31. lednu 1949 zrušen podle vládního 
nařízení č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích. Obec Řešín se stala v 
letech  1949-1960  součástí  okresu  Stříbro.  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 Řešín. Při dalších územních změnách v roce 1960 byla obec Řešín přiřazena s 
účinností od 1. července 1960 do okresu Tachov.

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. úřady vyšších 
územně  správních  celků.  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.

Pro  dočasnou  správu  obcí,  v  nichž  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.

3



První zmínky o ustavení MSK v Řešíně jsou mezi evidenčními lístky členů MSK/MNV 
uloženými ve fondu ONV Planá. Podle nich byla MSK v Řešíně ustavena již 25. října 1945 
ve složení: František Kotraba (předseda), Miloslav Buralt (místopředseda), Josef Fúrka, Josef 
Holub, Bohumil Lejnar, František Suchánek. V knize zápisů ze schůzí MSK je „I. schůze 
národního výboru v Řešíně“ zaznamenaná k 15. listopadu 1945. V téže knize byly schůze 
vždy uváděny jako „schůze národního výboru“, přestože v obci působila pouze MSK, což 
dokládá i razítko MSK Řešín pod každým zápisem.

Záhy po ustavení  MSK dne 5.  listopadu 1945 došlo i  k utvoření osidlovací  komise 
(místní rolnická komise?) v Řešíně. Předsedou MSK byl zvolen Josef Holub a členy František 
Suchánek a Bohumil Buralt.

První doložený návrh na jmenování MSK byl podán dne 15. prosince 1945 k OSK v 
Plané. Na předsedu MSK byl navržen František Kotraba, místopředsedu Miloslav Buralt a 
členy Josef  Fúrka,  Jaroslav  Buralt,  Josef  Holub,  František  Suchánek,  Bohumil  Lejnar  a 
Bohumil Buralt.  Okresní správní komise v Plané u Mariánských Lázní jmenovala dne 25. 
ledna 1946 Františka Kotrabu předsedou Místní správní komise v Řešíně. Jmenovací listiny 
ostatních členů MSK se nedochovaly. Ze zápisů MSK je však jasné, že MSK fungovala i 
nadále ve stejném 6-ti členném složení.

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. V Řešíně se voleb zúčastnilo 
41 oprávněných voličů, takže v obci i nadále působila místní správní komise.

Na základě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění,  konaných dne 
26. května 1946, k žádným změnám ve složení MSK nedošlo. Až dne 15. října 1946 byly 
zvoleni 3 noví členové MSK. Po „odešlých“ členech Bohumilu Buraltovi, Jaroslavu Buraltovi 
a  Janu  Berešovi  nastoupili  František  Houdek,  František  Filip  a  Jaroslav  Novák.  Tato 
informace je čerpána z knihy zápisů a je otázkou, co tím činovníci MSK v Řešíně vlastně 
mysleli, protože „odešlí“ členové do té doby v zápisech vůbec nefigurují. Ze zvolených členů 
je pak nadále v zápisech uváděn pouze František Filip. Zbývající patrně nebyli přímo členy 
MSK (ta by byla dokonce 9-ti členná!), ale mohli být náhradníky, popř. zastávat funkce v 
komisích. Taková byla ostatně praxe i u dalších srovnatelných MSK.

K přeměně MSK na MNV došlo dne 14. září 1947. Tehdy se v Řešíně konala volba 
členů národního výboru, protože v obci již bylo 60 voličů. Při ní byla podaná pouze jednotná 
kandidátní  listina  9  členů  Československé  sociální  demokracie  a  všichni  navržení  byli 
zvoleni:  František  Kotraba  (předseda),  František  Suchánek  (náměstek  předsedy),  Jaroslav 
Novák (pokladník),  Josef Holub, Bohumil  Lejnar,  Josef Fůrka,  Miloslav Buralt,  František 
Filip,  Antonín  Kukačka.  V  té  době  došlo  k  fyzickému  napadení  mezi  předsedou  MNV 
Františkem  Kotrabou  a  volyňským  Čechem  Antonínem  Šťastným.  Na  základě  této 
skutečnosti  bylo proti  předsedovi zavedeno trestní  řízení  pro zločin těžkého poškození  na 
těle.  ONV v Plané  navrhl  zbavit  předsedu MNV funkce  a  členství  až  do  doby skončení 
trestního  řízení.  Dne  25.  ledna  1948 bylo  provedeno za  účasti  pracovníka  ONV předání 
veškeré agendy MNV od předsedy Františka Kotraby místopředsedovi Františku Suchánkovi, 
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který byl pověřen výkonem funkce předsedy MNV. František Kotraba údajně bez odhlášení z 
MO ČSSD přestoupil  ke straně národně sociální, a proto byl ze strany vyloučen (v únoru 
1948). Zároveň byl v březnu 1948 zbaven mandátu v MNV. V dubnu 1948 byl na jeho místo 
zvolen  novým členem MNV František  Houdek,  který byl  po té  zvolen  místopředsedou a 
František Suchánek byl zvolen předsedou MNV.

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 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. 
Obec  Řešín  spadala  od  1.  ledna  1950  do  matričního  obvodu  Bezdružice.  Při  územních 
změnách v roce 1960, kdy došlo i k novému uspořádání matričních obvodů v okrese Tachov, 
obec Řebří spadala i nadále do matričního obvodu Bezdružice.

Reorganizace MNV v Řebří proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950 
Sb.,  o organisaci  místních  národních  výborů.  ONV  ve Stříbře  jmenoval  dne  12.  května 
1950 na návrh MAV NF 12 členů MNV: Františka Suchánka, Bohumila Lejnara, Františka 
Houdka, Bohumila Holuba, Karla Svobodu, Františka Fůrku, Antonína Kukačku, Jaroslava 
Nováka,  Františka Filipa,  Ladislava Kukačku a Antonína Šťastného.  Na ustavující  schůzi 
reorganizovaného MNV konané dne 25. května 1950 došlo k volbě předsedy MNV , kterým 
se stal František Suchánek.

Podle kategorizace MNV spadala obec Řešín do I. kategorie (do 600 obyvatel) s počtem 
nejméně 15 členů MNV. Na návrh ONV ve Stříbře snížil KNV v Plzni výměrem ze dne 27. 
června 1950 počet členů MNV a rady (podle § 19 a 20 vl. nař. č. 14/1950 Sb.,) na 9, resp. 3 
členy rady, z důvodu malého počtu obyvatel (75).

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. V roce 1953 vykonával funkci tajemníka v Řešíně s. Liška.

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.
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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.

Do voleb v květnu 1954 bylo navrženo a zvoleno 9 členů MNV – František Suchánek, 
Bohumil  Lejnar,  Bohumil  Holub,  Karel  Svoboda,  Josef  Fůrka,  Jaroslav Novák,  František 
Filip, Miloslav Kovačka a Václav Leopold. Na ustavující schůzi konané dne 30. května 1954 
byl předsedou zvolen Miloslav Kovačka, tajemníkem Bohumil Lejnar a třetím členem rady 
byl zvolen František Filip. Následovala volba jednotlivých komisí – zemědělské s předsedou 
Františkem Suchánkem, finanční s předsedou Bohumilem Holubem a školské s předsedou 
Františkem Filipem. Účetní evidencí byl pověřen předseda finanční komise Bohumil Holub. 
Předsedu MNV Miloslava Kovačku vystřídal od 4. listopadu 1954 Václav Leopold. Člen rady 
František Filip neplnil svoje povinnosti a nezúčastňoval se ani schůzí rady, proto byl z rady 
odvolán a nahrazen Jaroslavem Novákem od 18. listopadu 1955.

V lednu 1956 bylo navrženo, aby byl v obci zvolen kronikář, ale nikdo tuto funkci 
nechtěl vykonávat. Dne 15. června 1956 rezignoval předseda MNV Václav Leopold a na jeho 
místo byl zvolen Jaroslav Novák. Vzhledem k tomu, že Jaroslav Novák do té doby působil 
jako třetí člen rady, byl na toto místo zvolen Josef Fůrka.

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 zákon 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.

Do voleb v roce 1957 bylo navrženo 9 členů MNV –  František Suchánek, Bohumil 
Lejnar,  Bohumil  Holub,  Karel  Svoboda,  Josef  Fůrka,  Jaroslav  Novák,  Jaroslav  Hervert, 
Ladislav Kovačka a Václav Leopold. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV konané dne 
27. května 1957 byl předsedou zvolen Jaroslav Novák, tajemníkem Bohumil Lejnar a třetím 
členem  rady  Josef  Fůrka.  Následovala  volba  jednotlivých  komisí:  finanční,  zemědělské, 
kulturní a trestní.

Již v únoru 1960 se začala projednávat otázka zániku okresu Stříbro a přiřazení obce 
Řešín k okresu Tachov. Dále pak sloučení obcí Polžice a Křivce s obcí Řešín, s čímž občané 
všech dotčených obcí souhlasili.

Slučování obcí pro nové území okresu Tachov projednala a schválila  rada ONV ve 
Stříbře  dne 22.  dubna 1960.  V obci  Polžice  však bylo toto  sloučení  provedeno poměrně 
nestandardně.  K zániku  MNV  v Polžicích  došlo  sloučením  osady  Dolní  Polžice  s obcí 
Bezdružice a osady Horní Polžice s obcí Řešín s účinností od 1. července 1960. Obec Polžice 
tak zanikla zcela a jméno Polžice se pak již nadobro vytratilo ze všech pozdějších statistik.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění státu, k reorganizaci okresu Tachov, do něhož byly zahrnuty nejen obce stávajícího 
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okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV Mariánské 
Lázně a ONV Horšovský Týn. Po této reorganizaci  obec Řešín náležela  pod správu ONV 
v Tachově. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje 
vznikl kraj Západočeský.

Další volby do MNV (ale též do NS, KNV, ONV, MěNV) se konaly na území celého 
státu dne 12.  června 1960 podle nového územního uspořádání.  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.

Ačkoliv ke sloučení obcí došlo oficiálně s účinností od 1. července 1960, volby konané 
dne 12. června proběhly již společně za všechny 3 obce. Navrženo bylo celkem 12 kandidátů 
následovně: z obce Řešín – Jaroslav Novák, Bohumil Lejnar, Jaroslav Hervert, Josef Fůrka, z 
obce  Křivce  –  Jan  Kalčík,  Štefan  Šibík,  Jaroslav  Vohlídal,  Jaroslav  Adamec,  Stanislav 
Visinger a z obce Polžice – Jan Veselý, Ladislav Petr, Miloš Jonáš.

Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV v Řešíně konané dne 22. června 1960 byl 
předsedou  zvolen  Bohumil  Lejnar,  tajemníkem  Stanislav  Visinger  a  členy rady Jaroslav 
Vohlídal, Jan Kalčík, Josef Fůrka, Miloš Jonáš, Ladislav Petr. Následovala volba jednotlivých 
komisí – zemědělské (předseda Jaroslav Vohlídal), finanční (předseda Josef Fůrka), kulturně-
školské (předseda Jan Kalčík), bezpečnostní (předseda Štefan Šibík) a trestní (předseda Jan 
Kalčík). Členové MNV se zabývali především převzetím administrativy likvidovaných MNV, 
plány práce a hlavně rozvojem zemědělské výroby.

V lednu roku 1961 se projednávala otázka  vytvoření  občanských výborů v osadách 
Polžice a Křivce. Navržený občanský výbor v osadě Polžice byl zvolen následovně: předseda 
Miloš Honzl a členové František Veselý, Jaroslav Zet, Jiří Stánek, Jindřich Hrůza. Navržený 
občanský výbor v  osadě  Křivce  byl  zvolen  následovně:  předseda  Štefan  Šibík  a  členové 
František Frčík, Jan Palán, Jiří Stánek, Božena Kalčíková, Václav Hodač, Marie Soldátová. 
Jak vyplývá z knihy zápisů ze schůzí MNV, byla situace v obci (i ve sloučených osadách) 
zřejmě  neuspokojivá.  MNV fungoval,  ale  někteří  jednotlivci  neplnili  úkoly vyplývající  z 
členství v MNV, o práci neměli zájem a schůzí se nezúčastňovali. V říjnu 1961 se začalo 
hovořit o případném sloučení s MNV Bezdružice.

V lednu roku 1962 se projednávalo případné odloučení osady Křivce od obce Řešín, 
která by se sloučila s obcí Bezdružice.  Dále byly navrženy doplňovací volby do MNV. Z 
původně zvolených 12 členů MNV zůstalo pouze 6 členů. Rezignoval tajemník Stanislav 
Visinger, Jaroslav Hervert a 4 členové MNV původně zvolení z osady Křivce. Proto bylo 
navrženo, aby byly zvoleni již jen 3 noví členové a MNV byl devítičlenný. Navrženi byli – 
Ladislav Kovačka, Jaroslav Zet, Bohumil Holub. Doplňovací volby proběhly dne 15. dubna 
1962 a výše navržení členové byli zvoleni. Při plenárním zasedání konaném dne 11. května 
1962 došlo ke složení slibu nově zvolených poslanců MNV a následně k volbě tajemníka, 
kterým se stal Bohumil Holub a současně byl zvolen předsedou komise pro veřejný pořádek. 
Následovala volba rady MNV (Bohumil Lejnar, Bohumil Holub, Josef Fůrka, Ladislav Petr, 
Miloš Jonáš. Předsedou zemědělské komise byl zvolen Jaroslav Zet a finanční komise byl 
zvolen Josef Fůrka.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1963  začala 
projednávat otázka sloučení obce Řešín s obcí Bezdružice. V listopadu 1963 sloučení obcí 
schválily oba národní výbory a obec Řešín (včetně částí Horní Polžice a Křivce) byla podle 
usnesení plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 31. ledna 1964 sloučena s účinností od 
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1. ledna 1964 s obcí Bezdružice, pro kterou byl stanoven název Bezdružice.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Hned  na  „I.  schůzi  národního  výboru“  bylo  usneseno  přesunout  „obecní  knihy“  k 
předsedovi Františkovi Kotrabovi do čp. 28. Tam byly ukládány po celou dobu předsednictví 
F.  Kotraby.  Dne  25.  ledna  1948  byl  sepsán  podrobný  zápis  o  předání  předsednictví  F. 
Suchánkovi. V něm jsou mimo jiné uváděny i předávané písemnosti.  Pravděpodobně byla 
nadále  agenda  MNV  uložena  v  domě  nastupujícího  předsedy.  V  roce  1954  se  začala 
projednávat  otázka  adaptace  stáje  u  čp.  8  pro  potřeby  MNV.  Tato  nemovitost  patřila 
bývalému předsedovi Suchánkovi. Nikde však není zaznamenáno, kde se v té době nalézala 
písemná agenda obce. V roce 1957 je uvedeno, že volební místnost bude v budově MNV v 
čp. 2. Zda se jednalo o úřadovnu, popř. zda se v tomto objektu nacházela spisovna MNV není 
známo. V zápisech z revizí prováděných nadřízenými ONV Stříbro, resp. Tachov je pak již 
pouze  uváděno,  že „úřadovna je  umístěna  společně s kanceláří  státního  statku“,  popř.  že 
„úřadovna MNV je velmi malá a nedostačující, potřebovala by vymalovat“.

K první a jediné archivní odborné prohlídce spisů MNV Řešín došlo 14. února 1956. 
Tehdy byly okresní archivářce B. Lohrové předloženy protokoly ze schůzí rady a pléna NV z 
let 1945-1955 (dnes inv. č. 1), 3 jednací protokoly z let 1945-1955 a spisy z let 1945-1954. 
Spisy z období před rokem 1945 byly dle prohlášení zástupců MNV již zničeny. Během této 
dohlídky bylo vyskartováno cca 40 kg papíru a na MNV byly ponechány písemnosti vybrané 
pro uložení do okresního archivu. Jednalo se pouze o 2 jednací protokoly z let 1945-1951 
(dnes inv. č. 6-7), hlavní knihu z roku 1946 (dnes inv. č. 4) a hlavní knihu z roku 1909 (dnes 
AO Řešín, inv. č. 2).

K předání vybraných dokumentů však, stejně jako jinde, hned nedošlo, protože o rok 
později  B.  Lohrová  žádala  zaslání  vybraných  úředních  písemností.  Všechny  vybrané 
písemnosti byly zaslány a zaevidovány na EL JAF založeném k 21. prosinci 1957 (2 úřední 
knihy a 2 podací protokoly).

K dalšímu kontaktu s okresním archivem již  do zrušení MNV nedošlo. Po sloučení 
MNV  byl  dne  31.  ledna  1964  sepsán  Protokol  o  převzetí  (likvidaci)  MNV,  kterého  se 
zúčastnil  za  MNV  Řešín  Bohumil  Lejnar  a  Bohumil  Holub,  za  MNV Bezdružice  Josef 
Papírník,  zástupce  organizačního  odboru  ONV  Tachov  Emil  Šimůnek,  zástupce  odboru 
vnitřních  věcí  ONV  Tachov  František  Lejsek  a  zástupce  okresního  archivu  Václav 
Kleinhampl. I přes to, že protokol byl zapsán velmi nečitelně, je z něj patrné, že většinu spisů 
rušeného MNV převzal  okresní  archiv.  Takto  převzatých neuspořádaných spisů  mělo  být 
podle protokolu cca 2 bm (č. přírůstku 20 ze dne 31. ledna 1964). V rubrice počet archivních 
jednotek přírůstkové knihy je však uvedeno pouze „balíky“. Tento údaj byl později korigován 
a spisy byly uloženy do 3 kartonů. Přírůstek se však nijak neodrazil na EL JAF. Další „1 plná 
skříň“ písemností zůstala na místě a měla být převzata až dodatečně. Tajné spisy byly předány 
MNV Bezdružice a tam byly také předány i spisy z let 1960-1963 a kniha zápisů z let 1946-
1963. Razítka převzal zástupce organizačního odboru E. Šimůnek.

K poslednímu přírůstku do fondu došlo v roce 1976. Tehdy byla u Místního národního 
výboru Bezdružice provedena skartace dokumentů MNV. Při přebírání vybraných archiválií z 
nich byly vybrány i archiválie MNV Řešín, resp. Zhořec. V případě MNV Řešín se jednalo o 
4 knihy zápisů a „fasi“  o přídělu pozemků z let  1945-1963 (č.  přírůstku 188 ze dne 15. 
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listopadu 1976). Nepochybně se jednalo o zápisy ze schůzí MSK, pléna a rady MNV z let  
1945-1963 (inv. č. 1), zápisy ze schůzí finanční komise z let 1960-1962 (inv. č. 2) a zápisy ze 
schůzí kulturní komise z let 1960-1961 (inv. č. 3). Poslední kniha zápisů je v současné době 
nezvěstná a podle dokumentace k této skartaci ani nelze zjistit o jakou knihu se vlastně mělo 
jednat. Tento přírůstek již byl na EL JAF zanesen, ale mimo to se na listu ocitla i kronika  
obce z let 1927-1938, která byla převzata neznámo kdy.

Při  vnitřní  revizi  archivních  fondů,  prováděné postupně po přestěhování  archivu do 
Tachova fond obsahoval 4 kartony a 2 úřední knihy (stav k 8. únoru 2001). Při této revizi byla 
z fondu vyčleněna kronika obce z let 1927-1938 do nově založeného fondu AO Řešín. 11 
razítek bylo do archivního fondu zaneseno v rámci generální inventury v roce 2001.

Místní národní výbor Řešín samozřejmě používal podací razítko pro základní evidenci 
spisů (viz příloha k vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu přehodnocení významu). Z 
dochovaných archiválií  však není  zřejmé podle jakého systému byly ukládány písemnosti 
MNV, lze usuzovat, že praxe byla prakticky stejná jako u srovnatelných MNV. Spisy byly 
patrně ukládány pouze podle jednotlivých oborů, popř. chronologicky. Na špatný stav vedení 
spisové manipulace poukazují i revize ONV Stříbro, resp. Tachov.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Při inventarizaci archivního fondu AO Řešín do něj byla včleněna hlavní účetní kniha z 
let 1907-1946, která se do té doby nacházela v archivním fondu MNV Řešín EL NAD 91. 
Celkový rozsah této změny byl 0,02 bm.

Před inventarizací  byl  tedy archivní  fond MNV Řešín tvořen 1 úřední  knihou z let 
1945-1963, 11 razítky z let 1945-1960 a 4 kartony z let 1945-1963, v nichž se však nacházely 
i další úřední knihy. Celková metráž činila 0,63 bm.

Při  inventarizaci  archivního  fondu  byly  prověřeny  archiválie  nástupnického  MNV 
Bezdružice. V kartonu č. 13/00 byly nalezeny 2 knihy dlužníků z let 1962-1963. Vzhledem k 
tomu, že knihy byly uloženy v kartonu, nedošlo ve fondu MNV Bezdružice k úbytku žádných 
evidenčních jednotek ani ke změně metráže.

V archivním fondu MNV Řešín 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/090-0717/2010  z  22.  12.  2010  a schválený  č.  j. 
SOAP/008-0349/2011 z 7. 4. 2011), při němž bylo vyřazeno 11 razítek z let [1949-1960], 2 
knihy dlužníků z let 1962-1963, sešity průvodních listů opravňujících k přemístění zvířete a 
spisy (stvrzenky, podací lístky, převodní poukázky,  dodací listy, faktury) z let 1946-1963 v 
celkovém rozsahu 0,29 bm.

Konečná metráž archivního fondu po přemanipulování a vyřazení archiválií z evidencí 
NAD z důvodu přehodnocení významu činí 0,34 bm. V současnosti je archivní fond MNV 
Řešín tvořen 5 úředními knihami, 2 podacími protokoly a 2 kartony.

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

Archivní fond MNV Řešín není úplný a není ani známo, že by se nějaké dokumenty 
MNV Řešín nacházely ve spisovně nynějšího Městského úřadu v Bezdružicích. Z důležitých 
archiválií  chybí  podací  protokoly po  roce  1952,  knihy zápisů  ze  schůzí  komisí,  veškeré 
finanční knihy, inventární knihy a většina spisového materiálu. Kronika obce nebyla po roce 
1945 patrně nikdy zavedena.

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 MNV Řešín náleží mezi lépe dochované fondy MNV zrušených do roku 
1963. Pro zájemce o historii obce má největší význam kniha zápisů ze schůzí MSK, pléna a 
rady MNV z let 1945-1963, byť je psána mezerovitě. Z aktového materiálu je pak možné 
upozornit  na  agendy  spojené  s  výměnou  obyvatelstva  po  roce  1945  (odsun,  evidence 
obyvatel, konfiskace či příděly).

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MNV  Řešín  uspořádala  a archivní  pomůcku  sestavila  Jana  Zímová 
v prosinci 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 11. listopadu 2011 Jana Zímová
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Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Archivní fondy SOkA Tachov:

Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 32 Obecní věci všeobecně,
1945-1949

Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 33 Obce seřazené podle abecedy,
1945-1949

Okresní národní výbor Tachov, sign. 129 Zápisy z revizí zrušených MNV obce R – V
1956-1963

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

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 287 Reorganizace MNV
1950-1952

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 543, sign. 603, kart. č. 706 Přehled o sloučení obcí 
1960

Okresní národní výbor Stříbro, sign. 129 Zápisy z revizí zrušených MNV obce R – Ř
1957-1959

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 513 Volby – zápisy o hlasování
jednotlivých MNV 1954

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 519 Volby – zápisy o sčítání
hlasů 1954-1957

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20 g, kart. č. 27 Členové MSK (MNV) 
obce P – S 1945-1949

Prameny tištěné

Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročník 1960

Seznam matričních obvodů v českých krajích. Praha : Ministerstvo vnitra, 1950

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

II. Literatura

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích :  
od počátků státu po současnost. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

akce Z – dobrovolná bezplatná pracovní činnost obyvatelstva (např. zvelebování obcí 
svépomocí)

akce 5M – akce 5 miliard

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

CO – civilní obrana

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

HTÚP – hospodářsko-technická úprava půdy

inv. č. – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kart. – karton

KNV – krajský národní výbor

KSČ – Komunistická strana Československa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MO – místní organizace

MSK – místní správní komise

NF – národní fronta

NS – Národní shromáždění

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

sign. – signatura
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Příloha č. 2: Předsedové MSK a MNV v Řešíně letech 1945-1963

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
František Kotraba 25. 10. 1945 13. 09. 1947 (MSK)
František Kotraba 14. 09. 1947 březen 1948 (MNV)
František Suchánek duben 1948 květen 1954
Miloslav Kovačka 30. 05. 1954 03. 11. 1954
Václav Leopold 04. 11. 1954 15. 06. 1956
Jaroslav Novák 15.06. 1956 červen 1960
Bohumil Lejnar 22. 06. 1960 31. 12. 1963
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Kniha zápisů ze schůzí MSK, 1945-1963 K 1
pléna a rady MNV a veřejných schůzí (také 
společných schůzí s MO KSČ, schůze rady
žen, společně s KSČ a s představenstvem JZD)
15.11.1945-29. 12. 1963

2 Kniha zápisů ze schůzí finanční komise 1960-1962 K 2

3 Kniha zápisů ze schůzí kulturní komise 1960-1961 K 3

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Účetní knihy

4 Hlavní kniha 1946 K 4

5 Pokladní deník 1946-1949 K 5

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky

6 Podací protokol 1945-1949 R 1
29. 10. 1945-03. 12. 1949

7 Podací protokol 1950-1952 R 2
02. 01. 1950-14. 01. 1952

B. Spisy

Statutární záležitosti organizace

8 Návrh na sloučení obce Řešín s obcí 1963 N 1
Bezdružice

Volby

9 Vyhlášky o registraci kandidátů pro volby 1961-1962 N 1
soudců, návrh na vyhlášení doplňovacích
voleb do MNV

15



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Organizace činnosti národního výboru

10 Vyhlášky, pokyny, nařízení, hlášení pro 1948-1963 N 1
ONV, plány práce MNV, finanční, kulturní
a zemědělské komise, protokol o předání
a převzetí agendy MNV, celoobecní
závazky, rezoluce občanů, výměr KNV
na snížení počtu členů MNV v Řešíně,
zprávy o činnosti MNV, usnesení ze schůzí

Funkcionáři

11 Seznam členů MNV, členové jednotlivých 1948-1962 N 1
komisí (zemědělské, trestní, finanční,
bezpečnostní, kulturní a školské), žádost
o vyřešení otázky tajemníka v obci, oznámení
o jmenování hrobníka na hřbitově Čeliv

Kontrolní činnost

12 Zprávy o výsledcích revizí finančního 1949-1963 N 1
hospodaření MNV a periodické prověrky,
zprávy o nápravných opatřeních, pokyny
a nařízení k odstranění závad zjištěných při
letmé přehlídce hospodářství obce Řešín

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

13 Přestupky občanů řešené komisí pro ochranu 1950-1963 N 1
veřejného pořádku, trestní nálezy, posudky,
pokyny, nařízení, hlášení

Požární ochrana

14 Nařízení k preventivním protipožárním 1961 N 1
prohlídkám, požární hlídky, požární řád a plán

Vojenské záležitosti

15 Vyhlášky o odvodu a zápisu branců, nařízení, 1948-1963 N 1
pokyny, oznámení, povolávací rozkazy,
posudky, školení CO občanů
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Evidence obyvatelstva

16 Seznam německých uprchlíků, seznam 1945-1962 N 1
reemigrantů, seznam občanů

17 Odsun Němců 1946 N 1

Matriční záležitosti

18 Oznámení o úmrtí, vyhlášky sňatku, 1949-1961 N 1
oznámení o uzavření manželství

Evidence a správa majetku

19 Záznamy o prodeji konfiskovaného majetku, [1946] 1947-1962 N 1
převzetí inventářů, celkové vyúčtování
konfiskátů, záznam o převzetí nově opraveného
domu čp. 27 k dosídlení, stanovení nájemného
v čp. 13, výměr o stanovení rozsahu znárodnění
elektrického podniku obce Řešín, žádost o přiznání
válečných škod B. Janáka, dědické záležitosti,
hlášení týkající se rodinných domků ve správě MNV
a hřbitovů, potvrzení o převzetí 80 kg starých
německých knih od předsedy MNV v Řešíně

Finanční hospodaření

20 Rozpočty obce, povolení výplaty z konta 1948-1961 N 1
zemského příspěvku obce Řešín pro Újezdní
školní radu v Bezdružicích, výsledek hospodaření
a komplexní technicko-ekonomický rozbor MNV
za rok 1960

Místní daně a poplatky

21 Předpisné seznamy daně zemědělské, 1947-1963 N 1
nařízení o likvidaci nedoplatků daní
a místních poplatků, výkazy nedoplatků,
zápis o dohlídce plnění vybírání místních
daní a poplatků, výměry daně domovní

Plánování

22 Programový plán obce, zpráva o plnění 1957-1960 N 1
programového plánu, návrh plánu akce Z
v Křivcích

17



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Výstavba

23 Plán prací akce 5 M, zápis o převzetí 1950-1960 N 1
veřejného osvětlení v obci, pokyny
k telefonizaci obce, zřízení trigono-
metrického bodu, výměry na umístění
a stavbu drůbežárny, vepřína, silážní jámy

Místní hospodářství

24 Nařízení k přecejchování váhy v obci, 1949-1963 N 1
přidělení obce námezdním mletím
do mlýna v Žernovníku, zásady pro
zřizování drobných provozoven MNV,
zásobování spotřebitelů palivy z uhelných
skladů

Bytové hospodářství

25 Výkaz o hospodaření s byty, 1949-1961 N 1
bytový seznam čp. 33

Doprava

26 Výkaz o místních komunikacích 1962 N 1

Zemědělství

27 Zemědělské družstevnictví – JZD v Řešíně 1961-1962 N 1
(zápisy o provedených kontrolách, zápis
soutěžní smlouvy mezi JZD v Řešíně a JZD
v Okrouhlém Hradišti, závazky, potvrzení
o sloučení JZD v Horních Polžicích s JZD
v Řešíně, potvrzení o předání skotu do JZD
od dosídlenců)

Zemědělská výroba

28 Zemědělská statistika (výkazy a sběrné listy 1951-1963 N 2
osob trvale činných a pomáhajících v zemědělství,
sběrné listy soupisů hospodářských zvířat, sběrné
listy a obecní přehledy o plochách osevu,
soupisy ovocných stromů a keřů)
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29 Živočišná a rostlinná výroba (směrnice pro 1946-1962 N 2
zajištění a zvýšení živočišné výroby,
evidenční listy, rozpis státního plánu
zemědělské výroby, hlášení pro ONV o
postupu zemědělských prací)

30 Veterinární opatření 1955-1961 N 2

Zemědělská půda

31 Přídělové listiny, návrhy přídělů pozemků 1947-1963 N 2
a budov, přídělová řízení, výkaz pronajatých
pozemků, výpověď nájemní smlouvy,
HTÚP, zahájení přídělového řízení na zbytkový
statek Polžice

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

32 Pokyny, nařízení, přehledy a výkazy plnění 1945-1963 N 2
dodávkových úkolů, zápis z prověrky týkající
se plnění dodávek živočišné výroby

Lesní hospodářství

33 Samostatný příspěvkový výměr z lesní 1950-1963 N 2
plochy, zápis o převodu lesního národního
majetku ze správy MNV do správy lesního
hospodářství v Konstantinových Lázních,
návrh investiční údržby polních cest, oznámení
o samozásobování obyvatel palivem

Myslivost

34 Lidová lovecká společnost v Řešíně, seznam 1948-1949 N 2
členů, žádosti o pronájmy honiteb, jmenování
honebního hospodáře, žádost o zrušení pachtovní
smlouvy honitby, vyhlášky, oznámení

Vodní hospodářství

35 Výkaz o rybnících, vodohospodářské akce, 1949-1962 N 2
evidence a opravy studní, výsledky rozboru
vody, program vodohospodářské výstavby
v Křivcích
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Ochrana životního prostředí

36 Rozpisy plánů sběru odpadových surovin, 1960-1963 N 2
přehledy o plnění, přihláška do soutěže sběru
železného šrotu

Kultura

37 Kulturní a osvětová činnost v obci 1948-1963 N 2

Církevní záležitosti

38 Dotaz týkající se židovského hřbitova v obci 1956 N 2
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