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Úvod

I. Vývoj původce archiválií
Původci archiválií jsou:
zmocněnec OSK Tachov Dimitro Sič (17. říjen 1945 – 3. listopad 1945)
Místní správní komise Tisová (7. únor 1946 – 24. červen 1946)
Místní národní výbor Tisová (25. červen 1946 – 31. prosinec 1979) IČO 260 258
Obec Tisová, ležící 7 km jihovýchodně od Tachova, náležela od roku 1945 do konce
ledna 1949 do politického a soudního okresu Tachov. Správní obvod MSK a MNV se
shodoval s katastrálním územím obce Tisová. Od 1. února 1949 do 30. června 1960 obec
patřila do nově vymezeného okresu Tachov a zůstala jeho součástí i od 1. července 1960 po
územní reorganizaci. Od 1. července 1960 byl správní obvod rozšířen o katastry: Jemnice (s
místní částí Hlinné), Kumpolec (s místní částí Lhotka) a Trnová.
Úřadovna MNV v Tisové bývala umístěna v čp. 17.
Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších
územně správních celků. Nahradily tak od roku 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.
Prvním doloženým správním úředníkem v Tisové byl „zakarpatský Rus“ (sic), Dimitro
Sič, který vystupoval pod jménem Viktor Sitoř. Od srpna 1945 byl Okresní správní komisí v
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Tachově jmenován žňovým dozorcem, od 17. října 1945 pak zmocněncem. Dne 3. listopadu
1945 Tisovou opustil a následně se v Praze sám udal na policejní stanici. O tom, kdo obec
řídil po jeho odchodu, nejsou dochovány příslušné archiválie.
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.
V Tisové byla pětičlenná zcela komunistická MSK ustavena 7. února 1946, a sice pod
předsednictvím Aloise Hořejšího. Seznam členů MSK a MNV viz Příloha č. 3.
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 r. 1946 bylo v obci evidováno 55 oprávněných voličů. Na základě výsledků voleb do
Ústavodárného národního shromáždění došlo 25. června 1946 na ustavení 12členného MNV
pod vedením předsedy Aloise Hořejšího, přičemž všichni členové byli příslušníky KSČ.
Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústavy 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 (naplněného ovšem až v roce 1954);
do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní fronty.

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 Tisová. Zároveň byla vládním
nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena územní
reorganizace okresů. Od 1. února 1949 byla obec součástí nově vymezeného okresu Tachov.
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.
Tisová byla od 1. ledna 1950 připojena k matričnímu obvodu Staré Sedliště.
Reorganizace MNV v Tisové proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950
Sb. o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF a od 18. května 1950 stál v
čele MNV Jan Nykles. Místopředsedou byl zvolen Václav Velich. Při MNV fungovaly tyto
stálé komise: finanční, osvětová, mimořádná vyživovací a zemědělská.
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.
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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.
Jako první, patrně ještě újezdní, tajemník MNV Tisová byl zaznamenán Václav
Klemera a po něm ? Prokop zmiňovaný od jara r. 1952. Následně je jako tajemník uváděn
dosavadní místopředseda Václav Velich.
Před koncem volebního období, zřejmě v průběhu r. 1953, došlo ke změně v čele MNV,
neboť k 9. 12. 1953 je při odborné archivní prohlídce zaznamenán jako předseda Antonín
Zeman, přičemž okolnosti jeho instalování nejsou známy.
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 a č. 23/1954 Sb.,
o organisaci výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů
zůstala těmito normami v podstatě nedotčena.
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.
Při ustavujícím plenárním zasedání byli z 10členného MNV zvoleni Antonín Zeman
jako staronový předseda a Jaroslav Hruška jako tajemník. Informace o fungování stálých
komisí, resp. jejich složení nelze pro absenci archiválií doložit.
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.
Krajský národní výbor v Plzni rozhodl na svém zasedání dne 29. března 1957 na
podkladě návrhu rady KNV ze dne 19. března 1957 podle § 2, odst. 4 zák. č. 13/1954 Sb.,
o národních výborech, aby s účinností od 20. května 1957 byl zřízen společný místní národní
výbor pro obce Jemnice a Tisová se sídlem v Tisové. Zřízením společného místního
národního výboru zůstaly nedotčeny dosavadní úřední názvy a katastrální území těchto obcí.
Správa věcí každé z těchto obcí se vedla odděleně, zejména sestavení samostatného plánu
rozvoje hospodářství a samostatný rozpočet.
Dokumenty o průběhu ustavujícího plenárního zasedání chybějí, takže je zřejmé pouze
to, že jako předseda 11členného MNV byl zvolen staronový předseda Antonín Zeman.
Nezvěstné jsou i archiválie svědčící o tajemníkovi, počtu, resp. složení komisí.
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 obce stávajícího okresu
Tachov včetně Tisové, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV
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Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením
Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
Od 1. července 1960 se dosavadní samostatná obec Jemnice s osadou Hlinné
spravovaná prostřednictvím společného místního národního výboru stala místní částí obce
Tisová. Od stejného data byla pod správu MNV Tisová zahrnuta dosavadní samosprávná
obec Kumpolec s místní částí Lhotka a konečně se k obci vrátila Trnová, která k Tisové
náležela mezi r. 1850-1926 a samosprávu vedla až od r. 1927 do června r. 1960.
Současně k témuž datu byl zrušen dosavadní matriční obvod Staré Sedliště zahrnující i
Tisovou a všechny obce přešly do matričního obvodu Bor. Tento stav přetrval do 23. 11.
1990, kdy s účinností od 24. 11. 1990 Tisová přešla do matričního obvodu Tachov.
Další volby do MNV (ale též do NS, KNV, ONV, MěstNV) 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). Působnost MNV byla upravena zákonem č. 65/1960 Sb., o národních
výborech, ze dne 25. května 1960. Zároveň bylo Ústavou Československé socialistické
republiky volební období prodlouženo z původních tří na čtyři roky (ústava byla publikována
pod č. 100/1960 Sb., prodloužení volebního období se týká čl. 86, odst. 3).
V průběhu ustavujícího plenárního zasedání, které se uskutečnilo 22. června 1960, byl
do funkce předsedy MNV zvolen poslední předseda MNV Trnová, Josef Horais. Tajemníkem
členové MNV zvolili Václava Kadlece. Krátce na to se z blíže neurčených důvodů tajemnické
funkce ujal neznámo na jak dlouho Josef Jareš (doložen v únoru 1961), nicméně Václav
Kadlec se pak na místo tajemníka vrátil. Po roce 1960 jsou doloženy tyto stálé komise:
KOVP, finanční a sociální.
Na základě ústavního zákona č. 75/1963 Sb., o skončení volebního období Národního
shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů, bylo ukončeno volební období
orgánů zvolených v roce 1960 k 12. červnu 1964.
Ustavující plenární zasedání 19 poslanců nepřineslo žádnou změnu v obsazení funkcí
předsedy a tajemníka, Josef Horais i Václav Kadlec se jich ujali i pro následující volební
období. Z archivních pramenů lze doložit tyto stálé komise: KOVP, sociální a zdravotní,
finanční a plánovací, kulturní a školskou, pro služby a společenskou spotřebu.
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.
V létě 1970 došlo při jednání plenárního zasedání na výměnu předsedy a tajemníka
MNV. Po Josefu Horaisovi 13. srpna nastoupil na místo předsedy MNV Zdeněk Pohorský,
tajemníkem se po Václavu Kadlecovi stal Josef Pinkas.
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.
V souladu se zákonem č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v ČSR, se ve
dnech 26. a 27. listopadu 1971 uskutečnily i volby do MNV Tisová.
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Při ustavujícím plenárním zasedání proběhnuvším 20. prosince 1971 byl do čela
13členného MNV zvolen jako uvolněný dosavadní předseda MNV, Zdeněk Pohorský. Práci
tajemníka převzal Josef Pinkas. Při MNV pracovaly tyto komise: KOVP, finanční, kulturní a
školská a sociální.
Po volbách v r. 1976 byl do čela obce opětovně zvolen jako předseda Zdeněk Pohorský,
tajemníkem zůstal Josef Pinkas. V posledním období existence MNV jsou doloženy tyto
komise: KOVP, finanční a školská a sociální.
Na podzim r. 1979 se začala projednávat otázka sloučení obce Tisová s obcí Staré
Sedliště. Na integraci Tisové (včetně místních částí Hlinné, Jemnice, Kumpolec, Lhotka a
Trnová) ke Starému Sedlišti došlo s platností od 1. ledna 1980 na základě 16. plenárního
zasedání ONV v Tachově ze dne 14. prosince 1979. Tento stav přetrval do listopadu r. 1990,
kdy byla v Tisové opětovně zvolena samospráva.
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MNV sídlícího v čp. 17.
Došlé písemnosti byly označovány otiskem obdélného podacího razítka o rozměrech 7 x 2 cm
se záhlavím Místní národní výbor Tisová a rubrikami: Došlo dne, č. j., Vyřízeno dne. Otisky
razítka bývaly běžně vyplňovány, ukládací znaky však chybějí a není jasné, podle jakého
systému byla spisovna MNV vedena.
Nejstarší doložená manipulace se spisovnou MNV Tisová je doložena k 9. prosinci
1953. „Odborná archivní prohlídka spisů“ do roku 1953 byla realizována pověřeným
zástupcem ONV v Tachově, Antonínem Tybitanclem. Mj. bylo zapsáno: „Spisy bývalého
úřadu obecního v německé řeči se nacházely v úřadovně jen ve zbytcích a jsou to většinou
spisy ukazující na finanční záležitosti obce. Z těchto spisů byly vybrány pro archiv 2 svazky
různých knih … byly ponechány na MNV Tisová s příkazem, aby bylo o ně řádně postaráno
než budou pro archivní účely převzaty.“
V následujícím Zápise o prohlídce archivu ze dne 7. března 1955 bylo krom jiného
konstatováno: „Vybrané spisy dne 9. prosince 1953 byly nalezeny řádně svázány a uloženy ve
skříni MNV … Česká kronika vzácně vázaná nemá vůbec žádného zápisu. Dle udání
tajemníka MNV nemohou získat v obci kronikáře pro vedení české kroniky.“ Na fyzické
převzetí archiválií však nedošlo, ani nebylo upřesněno, o jaké dokumenty se mělo jednat.
Stručný přehled o stavu agendy podal Zápis o předání stavu úřadovny a předání
spisového materiálu na MNV v Tisové ze dne 22. září 1970. Nový předseda MNV mj.
přebíral knihy zápisů ze schůzí pléna, rad a komisí vedené do konce září 1970, podací deník,
evidenci obyvatel, inventární knihu s evidencí majetku obce, evidenci tajných spisů a
vojenskou evidenci.
K dalšímu kontaktu s Okresním archivem Tachov se sídlem ve Stříbře došlo až v r.
1975, když předseda MNV Tisová stručně vyplnil dotazník zaslaný archivem, přičemž sdělil,
že písemnosti jsou na MNV ukládány v pořadačích, je veden podací deník, do nějž se ročně
zaeviduje 150 položek, spisového materiálu je uložen 1 m (sic!) a archivní kniha vedena není.
V návaznosti na zrušení národního výboru v Tisové se 2. června 1980 uskutečnil první
a jediný svoz dochovaných dokumentů s prošlými ukládacími lhůtami a po jejich zpracování
byly zaevidovány archiválie z let 1947-1979, konkrétně 28 úředních knih a 3 kartony
(přírůstek č. 293 z 21. července 1980) o rozsahu 0,9 bm. Pro původce byl následně založen
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EL JAF 526.
Další přírůstek archiválií z let 1958-1980 o rozsahu 0,15 bm byl uskutečněn v rámci
dalšího svozu z nástupnického MNV Staré Sedliště v létě r. 1988 (přírůstek č. 418 z července
1988).
Poslední převzetí archiválií MNV Tisová proběhlo v roce 2014 od Obecního úřadu
Tisová. Zaevidovány byly majetkoprávní smlouvy, karty evidence obyvatel a stavební spisy z
let 1946-1979 (1980) v rozsahu 2 kartonů o celkové metráži 0,23 bm (přírůstek č. 22/2014 z
26. září 2014).
Okolnosti archivování 15 kartonů projektové dokumentace k bytovým jednotkám z let
1963-1987 nejsou známy, do evidence byly vzaty až v rámci revize fondů v r. 2001.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Tisová tvořen 3 úředními
knihami z let 1959-1966 a 19 kartony z let 1945-1980, v nichž byly kromě spisů zabaleny i
úřední knihy, a jedním razítkem o celkovém rozsahu 2,4 bm.
V rámci revize fondů prováděné v r. 2001 byly shledány jako nezvěstné 4 úřední knihy,
konkrétně zápisů z pléna a rady z let 1971-1976, školské a kulturní komise z let 1972-1978,
finanční komise z let 1967-1979 a sociální komise z let 1967-1977. V průběhu inventarizace
byla potvrzena absence první a třetí z uvedených knih, v případě knihy zápisů školské a
kulturní komise se ve skutečnosti jedná o existující archiválii z let 1964-1979 a zápisy z
činnosti sociální komise za roky 1967-1977 byly rovněž ztotožněny.
Ve fondu byly ponechány archiválie vytvořené v období působení zmocněnce OSK
Dimitra Siče (inv. č. 19, 62), protože byly dále využívány MSK, resp. MNV.
Na začátku inventarizace archivního fondu byly prověřeny archiválie nástupnického
MNV Staré Sedliště, mezi nimiž však nebyly nalezeny žádné týkající se MNV Tisová.
V průběhu inventarizace byly z fondu vytříděny archiválie z činnosti původce:
MNV Staré Sedliště, EL NAD 92
projektová dokumentace k bytovým jednotkám z let 1983-1987 o celkové metráži 0,72 bm, tj.
6 kartonů.
Ve fondu byly naproti tomu jako posteriora ponechány archiválie týkající se integrační
agendy (inv. č. 43), pobytové evidence obyvatel (inv. č. 60), osvětové besedy (inv. č. 97),
místní lidové knihovny (inv. č. 98) a vedení obecní kroniky (inv. č. 99) , které jsou datovány
jak koncem roku 1979, tak začátkem r. 1980, kdy již Tisová spadala do kompetence MNV
Staré Sedliště.
Archivní fond MNV Tisová 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 čj. 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 s přihlédnutím k
Metodickému návodu č. 1/2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra
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čj. MV-46913/AS-1/AS-2013 ze dne 17. 4. 2013.
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 čj. SOAP/090-0343/2013 ze dne 28. 08. 2013 schválený čj.
SOAP/008-0667/2014 ze dne 15. 08. 2014), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém
rozsahu 0,6 bm (multiplikáty projektové dokumentace z let 1983-1987, krátkodobá statistika
z let 1964-1966, oběžníky a nařízení z let 1965-1975, razítko používané v letech 1946-1960,
evidence správních rozhodnutí z let 1978-1979, v níž byla vedena pouze jména a adresy
občanů bez udání čeho se rozhodnutí týkala). Vyřazení archiválií bylo provedeno s
přihlédnutím k instrukci pro ukládání a vyřazování (skartaci) písemností u výkonných orgánů
národních výborů čj. NV/3-10262/1958 ze dne 4. ledna 1959. S ohledem na mezerovitost
archivního fondu byly ponechány i některé archiválie, které byly v této směrnici označeny
vyřazovacím znakem V.
Konečná metráž archivního fondu po správném určení evidenčních jednotek, jejich
následném přemanipulování, po vytřídění a vyřazení dokumentů aktuálně činí 1,35 bm.
Archivní fond MNV Tisová náleží k mezerovitě zachovalým fondům, není však známo,
že by se nějaké dokumenty z doby do r. 1979 ještě nacházely ve fondu nástupnického ObÚ
Staré Sedliště, resp. ve spisovně ObÚ Tisová. Z důležitých archiválií je dochována kniha
zápisů ze schůzí pléna a rady z let 1978-1979, i když po obsahové stránce je jejich výpovědní
hodnota sporná. Zcela chybějí zápisy ze schůzí pléna a rady do r. 1977, zápisy komisí do cca
poloviny 60. let, veškeré inventární knihy, podací protokoly do r. 1957 a za r. 1977-1979,
některé finanční knihy a také část spisového materiálu (např. první volby, statistika, odsunová
agenda, atd ). Chybí obecní kronika, ačkoliv je doloženo, že kronikář potvrzený ve funkci na
přelomu let 1979/1980 byl pověřen dopsáním chybějících zápisů.
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Jazyky archivního fondu jsou čeština a němčina (inv. č. 62).
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Archivní fond MNV Tisová náleží mezi mezerovitě dochované fondy národních
výborů. Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV z posledních dvou let existence MNV podávají
obraz aktivit základního článku samosprávy v obci poznamenané poválečnou kompletní
výměnou obyvatelstva. Z ostatních archiválií jsou z období od r. 1954 dochovány archiválie
v podstatě ve všech tématických skupinách. Početná přestupková agenda vypovídá o stavu
veřejného pořádku. Sociální agenda pak ilustruje úroveň života důchodců a sociálně slabých
občanů.
Fond MNV Tisová je v rámci ostatních dochovaných fondů místních původců, tj.
Archivu obce Tisová, Farního úřadu Tisová, Obecné školy (německé) Tisová a Základní
školy Tisová, zásadním zdrojem údajů k přehledu o minulosti obce.
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V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Tisová uspořádala a inventární pomůcku sestavila PhDr. Markéta
Novotná v srpnu 2013 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 14. prosince 2016

PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
Akce „Z“ – akce zvelebování
AP – archivní pomůcka
b. j. – bytová jednotka
bm – běžný metr
čj. – číslo jednací
čp. – číslo popisné
ČSP – Česká státní pojišťovna
ČSPO – Český svaz požární ochrany
ČSR – Československá republika
EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
Evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo
GO – generální oprava
Inv. č. – inventární číslo
kar – karton
KNV – krajský národní výbor
KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku
KSČ – Komunistická strana Československa
ktt – kartotéka
k. ú. – katastrální území
kV – kilovolt
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MěstNV, MěNV – městský národní výbor
MJ – místní jednota
MNV – místní národní výbor
MO ČRS – místní organizace Českého rybářského svazu
MPPR – majetková podstata pozemkových reforem
MSK – místní správní komise
NS – Národní shromáždění
NV – národní výbor
ObÚ – obecní úřad
ONV – okresní národní výbor
OPBH – okresní podnik bytového hospodářství
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OSK – okresní správní komise
ppr – podací protokol
PS VB – pomocná stráž Veřejné bezpečnosti
roč. – ročník
Sb. – sbírka
str. – strana
ukn – úřední kniha
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Tisová v letech 1945-1979
jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Dimitro Sič vulgo Viktor
Sitoř

17.10.1945 (zmocněnec
OSK)

3. 11. 1945

Alois Hořejší

7. 2. 1946 (MSK)

24. 6. 1946

25. 6. 1946 (MNV)

17. 5. 1950

Jan Nykles

18. 5. 1950

před 9. 12. 1953

Antonín Zeman

před 9. 12. 1953

21. 6. 1960

Josef Horais

22. 6. 1960

12. 8. 1970

Zdeněk Pohorský

13. 8. 1970

31. 12. 1979
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Tisová v letech 1945-1979
Období 17. 10. 1945-3. 11. 1945
Zmocněnec OSK

Dimitro Sič vulgo Viktor Sitoř

Období 7. 2. 1946- 24. 6. 1946
předseda MSK

Alois Hořejší

členové MSK

Josef Vondráček, František Nenadál, Jindřich Kapek, Josef Kletečka

Období 25. 6. 1946-17. 5. 1950
předseda MNV

Alois Hořejší

místopředseda MNV

Jan Nykles

tajemník

Jindřich Kapek

členové MNV

Jan Moravec (pokladník), Ladislav Dvořák, Ivan Michalko, Antonín Zeman, Josef
Kletečka, Rudolf Novák, Josef Hruška, Bartoloměj Božka, František Nenadál

změny ve složení MNV

k 6. 2. 1947 nár. soc. František Pohorský za Josefa Hrušku

Období 18 5. 1950-květen 1954
předseda MNV

Jan Nykles, před 9. 12. 1953 Antonín Zeman

místopředseda

Václav Velich

tajemník MNV

Václav Klemera, od jara 1952 ? Prokop, následně Václav Velich

členové MNV

Bartoloměj Božka, Ladislav Dvořák, Marie Filípková, Jaroslav Hruška, Josef
Košátko, Jindřich Kapek, Božena Klemerová, Ivan Michálko, Jaroslav Macek,
František Nenadál, Jan Votápek, Jan Vostradovský, Antonín Zeman

Komise
MNV

finanční

předseda: František Pohorský, členové: Jaroslav Hruška, Jaroslav Macek

osvětová

předsedkyně: Božena Klemerová, člen: Jindřich Kapek

mimořádná
vyživovací

předsedkyně: Marie Filípková, členové: Jaroslav Votápek, Josef Košátko

zemědělská

předseda: Antonín Zeman, členové: František Nenadál, Bartoloměj Božka

Období květen 1954-květen 1957
předseda MNV

Antonín Zeman

tajemník MNV

Jaroslav Hruška

členové MNV

František Nenadál, Václav Velich, Ivan Michálko, Jan Nykles, Jindřich Kapek,
Ladislav Hrouda, Josef Košátko, Josef Filípek
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Období květen 1957-21. 6. 1960
předseda MNV

Antonín Zeman

tajemník MNV

nedoložen

členové MNV

Marie Nyklesová, Marie Filípková, František Koblasa, František Nenadál,
Jaroslav Hruška, Jindřich Kapek, Josef Ditl, Jaroslav Dečl, František Kofroň, Jan
Vaidl

Období 22. 6. 1960-2. 7. 1964
předseda MNV

Josef Horais

tajemník MNV

Václav Kadlec (krátce též Josef Jareš)

členové MNV

nedoloženi

komise
MNV

KOVP

předseda: Josef Horais, členové: Alois Hořejší, Jindřich Kapek, František Bušina,
Adolf Schneider

finanční

předseda: Josef Jareš, členové: Jindřich Kapek, Marie Nyklesová, Václav Kadlec,
L. Dvořák

sociální

předseda: Jaroslav Kapek, členové: František Zelený, Marie Velichová, Marie
Michálková, ? Šperl, Karolina Hořejší

změny ve složení MNV

nedoloženy

Období 3. 7. 1964-19. 12. 1971
předseda MNV

Josef Horais, od 13. srpna 1970 Zdeněk Pohorský

tajemník MNV

Václav Kadlec, od 13. srpna 1970 Josef Pinkas

členové MNV

František Bušina (+ 24. 2. 1965), Jaroslav Děd, Josef Dietl, Adolf Flora, Karolina
Hořejší (neznámo kdy odstěhována), Jaroslav Hruška, Jindřich Kapek, Jan Marcin
(13. 9. 1965 odstěhován), Karel Nožka, Mikuláš Petrůňo, Olga Pinkasová, Zdeněk
Pohorský, Jaroslav Šimánek, Karel Šperl, Marie Velichová, Jaroslav Vojíř,
Antonín Zeman
KOVP

komise
MNV

předseda: Jaroslav Děd, členové: Jindřich Kapek, Adolf Schneider, Mikuláš
Petrůňo, František Bušina

sociální a
zdravotní

předseda: Václav Kadlec, členové: Jindřich Kapek, Marie Velichová, Karel Šperl,
Jaroslav Vojíř

finanční a
plánovací

předseda: Josef Horais, členové: Karel Nožka, ? Nenadál, Zdeněk Pohorský, Josef
Jareš

kulturní
a školská

předseda: Josef Braun, členové: Olga Pinkasová, Bohumil Švarc, Stanislav Štíbr,
Jaroslav Šimánek

pro služby a
společenskou
spotřebu
změny ve složení MNV

Předseda: Jaroslav Šimánek, členové: Olga Pinkasová, Antonín Zeman, Josef
Braun, Josef Plaňanský, Stanislav Štíbr
Za přesídlené Jana Marcina a Karolinu Hořejší, resp. zemřelého Františka Bušinu
někdy mezi r. 1965 a 1970 František Vrábel, Josef Braun a Josef Pinkas, k 22. 10.
1970 složení KOVP: předseda: Jaroslav Děd, členové: František Vrábel, Adolf
Flora, Miroslav Děd, Jindřich Kapek, Mikuláš Petruňo, Zdeněk Pohorský
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Období 20. 12. 1971-16. 11. 1976
předseda MNV

Zdeněk Pohorský

tajemník MNV

Josef Pinkas

členové MNV

Josef Nenadál, Stanislav Štíbr, Terezie Vrábelová, Marie Velichová, Marie
Švarcová, Karel Nožka, Mikuláš Petrůňo, Jaroslav Děd, Adolf Flora, Jaroslav
Vojíř, Jáchym Žilinec

komise
MNV

KOVP

Předseda: Jaroslav Děd, členové: nečitelné, Jindřich Kapek, František Kofroň,
Karel Šperl, Adolf Flora

finanční

nedoložena

kulturní
a školská

Šimánek, Štíbr, Šperl, Štruncová

sociální
změny ve složení MNV

Jindřich Kapek, Marie Švarcová, Jaroslav Vojíř, Marie Velichová, Zdeněk
Pohorský
K 9. 3. 1972 KOVP: předseda: Josef Pinkas, členové: Jindřich Kapek, Adolf
Flora, Miroslav Děd, Mikuláš Petruňo

Období 17. 11. 1976-31. 12. 1979
předseda MNV

Zdeněk Pohorský

tajemník MNV

Josef Pinkas

členové MNV

Jaroslav Děd, Adolf Flora, Karel Nožka, Olga Vaňkátová, Marie Velichová,
Terezie Vrábelová, Stanislav Štíbr, Josef Nenadál, Jiří Burian, Jindřiška
Košátková, Antonín Brzoň, Jaroslav Viktora, Josef Hruška

komise
MNV

KOVP

předseda: Adolf Flora, členové: Vrábel, M. Nenadál, Stanislav Štíbr, Miroslav
Děd, Josef Pinkas, Zdeněk Pohorský, Marie Velichová (od jara 1977)

finanční

předseda: Karel Nožka, tajemník: Jiří Burian, členové: Jaroslav Děd, Olga
Vaňkátová, Josef Hruška, Jindřich Kapek, Alena Kulišová

školská a
sociální

Terezie Vrábelová, Jindřiška Košátková, Zdeněk Pohorský, Jaroslav Viktora,
Antonín Brzoň, Karel Šperl, Jaroslav Šimánek

změny ve složení MNV

nedoloženy
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Příloha č. 4: Struktura archivního fondu
1 Orgány národního výboru
2 Úřad národního výboru
2/1 Úřední knihy
2/1/1 Účetní
2/2 Spisový materiál
2/2/1 Registraturní pomůcky
2/2/2 Spisy
2/2/2/1 Statutární záležitosti
2/2/2/2 Volby
2/2/2/3 Organizace činnosti národního výboru
2/2/2/4 Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru
2/2/2/5 Kontrolní činnost
2/2/2/6 Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
2/2/2/7 Číslování domů
2/2/2/8 Požární ochrana
2/2/2/9 Vojenské záležitosti, civilní obrana
2/2/2/10 Evidence obyvatelstva
2/2/2/11 Matriční záležitosti
2/2/2/12 Evidence a správa majetku
2/2/2/13 Finanční hospodaření
2/2/2/14 Místní daně a poplatky
2/2/2/15 Výstavba
2/2/2/16 Bytové hospodářství
2/2/2/17 Doprava a spoje
2/2/2/18 Zemědělská výroba
2/2/2/19 Zemědělská půda
2/2/2/20 Myslivost
2/2/2/21 Rybářství
2/2/2/22 Vodní hospodářství
2/2/2/23 Zdravotnictví
2/2/2/24 Sociální péče
2/2/2/25 Školství

19

2/2/2/26 Kultura, sport a tělovýchova
2/2/2/27 Církevní záležitosti

20

Inventární seznam
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru
1

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV
12. 7. 1978-27. 12. 1979

1978-1979

ukn 1

2

Zápisy ze schůzí komise finančně rozpočtové
27. 4. 1962-17. 2. 1966

1962-1966

ukn 2

3

Zápisy ze schůzí komise pro ochranu veřejného
pořádku
14. 2. 1962-20. 5. 1966

1962-1966

ukn 3

4

Zápisy ze schůzí komise pro ochranu veřejného
pořádku
17. 3. 1967-24. 12. 1977
Zápisy o činnosti místní PS VB
16. 1. 1974-19. 1. 1978

1967-1978

ukn 4

5

Zápisy ze schůzí komise pro ochranu veřejného
pořádku
6. 1. 1978-4. 12. 1979

1978-1979

ukn 5

6

Zápisy ze schůzí komise sociálního
zabezpečení
20. 4. 1962-25. 11. 1966

1962-1966

ukn 6

7

Zápisy ze schůzí komise sociálního
zabezpečení
29. 3. 1967-23. 9. 1977

1967-1977

ukn 7

8

Zápisy ze schůzí kulturní a školské komise
19. 12. 1964-17. 4. 1979

1964-1979

ukn 8

2 Úřad národního výboru
2/1 Úřední knihy
2/1/1 Účetní
9

Hlavní kniha

1947

ukn 9

10

Hlavní kniha

1948

ukn 10

11

Hlavní kniha

1949

ukn 11

12

Hlavní kniha

1950

ukn 12

13

Hlavní kniha

1954

ukn 13
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Časový rozsah

Evid. jedn. č.

14

Peněžní deník

1956

ukn 14

15

Peněžní deník

1959-1960

ukn 15

16

Peněžní deník

1961

ukn 16

17

Peněžní deník

1961-1962

ukn 17

18

Peněžní deník

1962

ukn 18

19

Kniha příjmů a vydání

1945-1946

ukn 19

20

Kniha příjmů

1956

ukn 20

21

Kniha příjmů

1959-1960

ukn 21

22

Kniha příjmů

1961

ukn 22

23

Kniha příjmů

1962-1974

ukn 23

24

Kniha výdajů

1956

ukn 24

25

Kniha výdajů

1965

ukn 25

26

Kniha výdajů

1967

ukn 26

27

Kniha výdajů

1968

ukn 27

28

Kniha výdajů

1969

ukn 28

29

Kniha výdajů

1970

ukn 29

30

Kniha výdajů

1971

ukn 30

31

Kniha výdajů

1972

ukn 31

32

Kniha výdajů

1973

ukn 32

33

Kniha výdajů

1974

ukn 33

2/2 Spisový materiál
2/2/1 Registraturní pomůcky
34

Podací protokol
4. 5. 1958-4. 8. 1959

1958-1959

ppr 1

35

Podací protokol
20.3. 1961-20. 9. 1976

1961-1976

ppr 2

36

Podací protokol
7. 1. 1977-22. 10. 1979

1977-1979

ppr 3
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2/2/2 Spisy
2/2/2/1 Statutární záležitosti
37

Protokoly o průběhu obecní hranice
Oldřichov-Tisová a Tisová-Částkov

1961

kar 1

2/2/2/2 Volby
38

Volby do MNV
(návrhy kandidátů)

1960

kar 1

38

Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV,
MNV a soudců z lidu
(návrhy na složení volebních komisí, návrhy
kandidátů, přihlášky kandidátů k registraci,
objednávka hlasovacího lístku, seznam voličů,
výsledky hlasování, osvědčení o zvolení poslancem,
slib poslanců)

1964

kar 1

38

Volby do KNV, ONV a MNV 1968 (nerealizované)
(návrhy kandidáta na poslance)

1968

kar 1

38

Volby do Federálního shromáždění, KNV, ONV
a místního národního výboru
(návrhy kandidátů na poslance, podklady pro
přihlášení kandidátů k registraci, prohlášení
kandidátů o přijetí kandidatury, přihláška
kandidátů k registraci, vyhlášky o registraci
kandidátů do MNV, objednávka hlasovacího
lístku, seznam voličů, výsledky hlasování v okrsku,
zápis okrskové volební komise o hlasování,
zápis obvodní volební komise o výsledku hlasování,
konečné hlášení o výsledcích voleb do MNV)

1971

kar 1

38

Volby do ONV
(návrhy na složení volebních komisí, návrhy
kandidátů, přihlášky kandidátů k registraci,
prohlášení kandidátů, objednávka hlasovacího
lístku, výsledky hlasování v okrsku a obvodu,
zpráva o výsledcích voleb, sliby poslanců)

1976

kar 1

39

Volební programy, Programové plány

1968-1979

kar 1
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2/2/2/3 Organizace činnosti národního výboru
40

Plány práce pléna a rady MNV

1961-1978

kar 1

41

Programy schůzí, prezenční listiny
zprávy pro plénum

1960-1979

kar 1

42

Statistické výkazy (neúplné)
- o místních komunikacích, 1961-1964
- o motorovém parku neplánované závodové
dopravy, 1961-1965
- o přírůstku a úbytku bytů, 1961
- o bytovém hospodářství v socialistickém
sektoru, 1962-1965
- o rozvíjení a rozšiřování služeb pro obyvatelstvo
a výroby z místních zdrojů v drobných
provozovnách MNV, 1962

1961-1965

kar 1

43

Protokoly o předání majetku, písemností
a razítek v rámci integrace Trnové a Kumpolce
k Tisové a Tisové ke Starému Sedlišti

1960, 1979 (1980) kar 1

44

Vyznamenání
(za činnost v odboji k 20. výročí osvobození,
odznaky Mateřství, čestná uznání rady MNV)

1965-1975

kar 1

45

Závazkové hnutí, socialistická soutěž

1971-1977

kar 1

2/2/2/4 Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru
46

Statistické údaje o složení poslanců
a občanských výborů

1960-1976

kar 1

47

Hodnocení poslanců

1971-1976

kar 1

48

Osobní plán práce tajemníka, odvolání,
rezignace poslanců, hmotná zodpovědnost

1961-1970

kar 1

2/2/2/5 Kontrolní činnost
49

Dohlídky a periodické revize finančního
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření

1965-1979

kar 1

50

Stížnosti

1960-1976

kar 1
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Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/2/6 Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
51

KOVP
(výkazy přestupků, situační zprávy a hlášení)

1961-1979

kar 1

52

Jednotka PS VB
(hodnocení činnosti, závazky)

1963-1975

kar 1

53

Přestupky.
(oznámení, výpovědi, zápisy, posudky, rozhodnutí)

1961-1978

kar 2

54

Posudky, zprávy a hlášení o občanech

1960-1977

kar 3

1965-1968

kar 3

2/2/2/7 Číslování domů
55

Přidělení čísel popisných novostavbám
v k. ú. Tisová, Jemnice, Trnová

2/2/2/8 Požární ochrana
56

Zápisy z požárních prohlídek a revizí

1960-1979

kar 3

57

Vodní zdroje, požární nádrže

1960-1967

kar 3

58

Místní jednota ČSPO
(změna MJ v Trnové na družstvo, vyznamenání
členů jednoty v Tisové, výzbroj a výstroj členů)

1962-1973

kar 3

1970-1972

kar 3

2/2/2/9 Vojenské záležitosti, civilní obrana
59

Smlouvy o vojenské výpomoci s vojenským
útvarem 1745 Vysočany při výstavbě
kulturního domu

2/2/2/10 Evidence obyvatelstva
60

Karty pobytové evidence

1950-1979 (1980)

ktt 1

61

Počet obyvatelstva a jeho pohyb

1968-1973

kar 4

62

Seznamy členů německých domácností
ohledně potravinových přídělů

1945

kar 4

1962-1971

kar 4

2/2/2/11 Matriční záležitosti
63

Změny jména a příjmení
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2/2/2/12 Evidence a správa majetku
64

Inventarizace

1979

kar 4

65

Výkaz o pojištění u ČSP

1970

kar 4

66

Vedení evidence nemovitostí
převody pozemků na MNV

1968-1979

kar 4

67

Prodeje rodinných domků

1965-1967

kar 4

68

Majetkoprávní změny v k. ú. Tisová
(hospodářské smlouvy, kupní smlouvy,
ocenění, odhady, přidělení pozemků do osobního
užívání, změny v užívání, dědictví)

1961-1979

kar 4

68

Majetkoprávní změny v k. ú. Jemnice, Nová
Strasť, Hlinné
(hospodářské smlouvy, kupní smlouvy,
ocenění, odhady, přidělení pozemků do osobního
užívání, změny v užívání, dědictví)

1961-1979

kar 4

68

Majetkoprávní změny v k. ú. Kumpolec, Lhotka
(hospodářské smlouvy, kupní smlouvy,
ocenění, odhady, přidělení pozemků do osobního
užívání, změny v užívání, dědictví, chaty)

1965-1979

kar 4

68

Majetkoprávní změny v k. ú. Trnová
(hospodářské smlouvy, kupní smlouvy,
ocenění, odhady, přidělení pozemků do osobního
užívání, změny v užívání, dědictví)

1963-1977

kar 4

1947-1977

kar 4

2/2/2/13 Finanční hospodaření
69

Roční rozpočty obce
(úvěr, návrhy, výkazy, rozpočtové změny,
doplňkové rozpočty, přehledy aktiv a pasiv,
vypořádání přebytků, přehledy o finančním
vypořádání)

2/2/2/14 Místní daně a poplatky
70

Přehled daní a poplatků spravovaných NV,
Výkaz o vyměření daní placených
obyvatelstvem

1964-1966

kar 4

71

Likvidace daňového nedoplatku (R. Tilp)
osvobození od daně (kynolog M. Jedlička)

1961-1976

kar 4
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2/2/2/15 Výstavba
72

Veřejné stavby, akce „Z“
(plány a výkazy akcí „Z“, protokoly o ukončení
a předání do trvalého užívání-veřejné prostranství,
místní komunikace, kulturní dům, oplocení
mateřské školy)

1962-1967

kar 5

73

Komplexní bytová výstavba
(10 b. j. Jemnice, 2, 7, 28, GO 12 b. j. Tisová,
14 b. j. Tisová, 2 b. j. Lhotka)

1959-1970

kar 5

74

Průmyslová a zemědělská výstavba
(provozy státního statku – sušárna a polní
mlat Hlinné, areál Lhotka, farma Tisová)

1955-1979

kar 5

75

Stavby dopravní, energetické, telekomunikační
(stavba přípojky primerního vedení 22 kV pro
Tisovou, Trnovou, Jemnici, rekonstrukce vedení
Trnová, přípojka ze Lhotky do hájenky čp. 29
Trnová, elektrifikace čp. 24 Kumpolec,
geologický průzkum katastrálních území obce)

1960-1975

kar 5

76

Občanské stavby
(opravy, úpravy, kolaudace, změny v užívání,
rekreační objekty)

1961-1977

kar 5

77

Demolice

1963-1978

kar 5

1963-1979

kar 6

2/2/2/16 Bytové hospodářství
78

Pořadníky, žádosti, přidělování, výměny
a vracení bytů ve správě OPBH Tachov
a Státních statků Tachov

2/2/2/17 Doprava a spoje
79

Místní komunikace
(delimitace cest v obci a místních částech)

1967

kar 6

80

Telefonizace
(Žádost o přemístění veřejné telefonní
stanice č. 22 z hostince do budovy MNV)

1960

kar 6
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2/2/2/18 Zemědělská výroba
81

Výkaz o počtu ovocných stromů a keřů

1963

kar 6

82

Živočišná výroba
(zpráva o poměrech ve výrobě mléka
a vajec, hlášení stanovišť včelstev)

1961-1968

kar 6

2/2/2/19 Zemědělská půda
83

Přídělové řízení
(zápis o přídělu lesů pro obec, vyrovnání
za příděl čp. 14 Tisová, upřesnění přídělu
čp. 53 Tisová)

1948-1979

kar 6

84

Jednotná evidence půdy
(hlášení o změně v evidenci, místní šetření
- přehlídka pozemků, sektorové přehledy
o plochách kultur přehled úhrnných údajů
evidenčních listů, převody pozemků)

1965-1979

kar 6

85

Hospodářsko-technická úprava pozemků
(změny kultury - louka na rybník, odnětí
zemědělské půdy - polní cesta, rekonstrukce
mostu Trnová, sušárna píce Tisová,
odchovna kačen Jemnice, prověrka využití
půdy statku Tisová, meliorace Trnová, Tisová,
Kumpolec)

1963-1979

kar 6

1960-1967

kar 6

1962-1965

kar 6

2/2/2/20 Myslivost
86

Myslivecké sdružení „Kachní domov“ Ostrov
(souhlasy s vydáním loveckých lístků,
vyčlenění pozemků pro remízky)

2/2/2/21 Rybářství
87

MO ČRS Tachov
(kupní smlouva o pozemcích v k. ú.
Kumpolec, užívání tamního rybníka)

29

Inv. č. Obsah

Časový rozsah
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2/2/2/22 Vodní hospodářství
88

Ochrana vodních zdrojů
(seznam rybníků v obvodu MNV, připojení
čp. 1 Trnová na veřejnou studnu, čištění
rybníků v obvodu obce, zaměření vodních
zdrojů v částech Hlinné a Jemnice)

1966-1979

kar 6

89

Vodohospodářské investice
(vodovod Tachov-Bor, vodovod a kanalizace
pro farmu Tisová, rekonstrukce vodovodu
Tisová, vodovod Trnová, odchovna kachen
- rybníky Hlinský a Podvesný)

1966-1977

kar 6

1969

kar 6

2/2/2/23 Zdravotnictví
90

Zdravotní dohled
(hygienická kontrola hřbitova)

2/2/2/24 Sociální péče
91

Záznamy o prověrkách činnosti,
důvěrník péče o děti, výkazy o péči

1965-1977

kar 6

92

Důchody
(seznamy důchodců, úpravy důchodů)

1969-1979

kar 6

93

Doplňková péče
(evidenční listy potřebných občanů,
rozhodnutí o přiznání výpomoci)

1968-1978

kar 6

2/2/2/25 Školství
94

Základní devítiletá škola 1.-5. ročník
(ubytování rodiny ředitele, údržba a úklid,
záškoláctví, uznání za vystoupení žáků)

1959-1975

kar 6

95

Mateřská škola
(vybavení, kontrola, přihlášky, docházka
dětí, požadavky do volebního programu)

1969-1978

kar 6
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2/2/2/26 Kultura, sport a tělovýchova
96

Plány a výkazy kulturní a osvětové činnosti

1964-1965

kar 6

97

Osvětová beseda
(zřizovací listina, statut, pracovní smlouva
dohoda o hmotné zodpovědnosti pracovníka)

1979 (1980)

kar 6

98

Místní lidová knihovna
(statut, jmenovací dekret, pracovní smlouva,
dohoda o hmotné zodpovědnosti knihovníka)

1979 (1980)

kar 6

99

Obecní kronika
(pracovní smlouva a náplň práce kronikáře)

1979 (1980)

kar 6

1974

kar 6

2/2/2/27 Církevní záležitosti
100

Demolice fary Tisová čp. 8
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