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Úvod

I. Vývoj původce archiválií
Původci archiválií jsou:
Místní správní komise Záchlumí (1. duben 1946 – 14. květen 1950)
Místní národní výbor Záchlumí (15. květen 1950 – 31. prosince 1979) IČO 260339
Újezdní školní rada Záchlumí (1947 – 1950)
Obec Záchlumí, ležící 7,5 km severozápadně od Stříbra, náležela od roku 1945 do
konce ledna 1949 do politického a soudního okresu Stříbro, následně do reorganizovaného
okresu Stříbro a od 1. července 1960 připadla do okresu Tachov. Správní obvod MSK a MNV
se shodoval s katastrálním územím obce Záchlumí.
Úřadovna MNV v Záchlumí byla umístěna v objektu někdejší požární zbrojnice (na
jejím místě dnes stojí prodejna čp. 79), posléze v čp. 16.
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.
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
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jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise byl jmenován, nikoliv volen.
Správou obce byl až do ustavení MSK pověřen německý starosta Johann Franz, který je
doložen na Soupisu hospodářského zvířectva k 1. červenci 1945 (inv. č. 47).
Místní správní komise v počtu 6 členů byla v Záchlumí ustavena 1. dubna 1946 pod
předsednictvím Antonína Zikmunda. Funkci místopředsedy zaujal Josef Havlík st. Při MSK
je doložena mléčná komise. Všichni členové komise byli příslušníky KSČ. Seznamy 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 roce 1946 bylo v obci evidováno pouze 31 oprávněných voličů, proto zde po volbách
do Ústavodárného národního shromáždění spravovala obecní věci nadále MSK. Na základě
výměru ze dne 13. května 1946 bylo Záchlumí přiřazeno k volebnímu obvodu Víchov a
občané Záchlumí volili své zástupce ve volební místnosti ve Víchově.
Dne 14. listopadu 1946 proběhla volba nové, 7členné MSK. V jejím čele stanul jako
předseda Jaroslav Havlík. Místopředsedou byl zvolen Matěj Vejšický. Ustaveny byly komise
mléčná, finanční a rolnická.
V únoru 1947 nahradil Matěje Vejšického ve funkci místopředsedy Štěpán Fuska a na
podzim roce 1947 skončil ve funkci předsedy z neznámých důvodů Jaroslav Havlík. Od
6. listopadu jej nahradil Václav Lepič.
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 Záchlumí. 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
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.
Záchlumí náleželo do roku 1960 do matričního obvodu Slavice.
Kdy přesně se uskutečnila přeměna MSK Záchlumí na MNV, nelze pro nedostatek
potřebných dokumentů doložit. Doložena je až reorganizace MNV na návrh MAV NF podle §
27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950 Sb. o organizaci místních národních výborů, kdy bylo
do MNV při ustavující schůzi dne 15. května 1950 jmenováno 9 členů. Jako předseda byl
schválen Václav Lepič a jako místopředseda Štěpán Fuska. Existence, resp. složení stálých
komisí není doloženo.
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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. Prvním
tajemníkem MNV Záchlumí byl V. Novák úřadující od 18. února 1951.
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.
V průběhu ustavujícího plenárního zasedání konaného na konci května či začátku
června 1954 byl z 9členného pléna MNV za předsedu zvolen Jan Havlík. O ostatních
funkcionářích, počtu a složení stálých komisí nejsou dochovány archiválie s potřebnými
údaji.
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.
Při ustavujícím plenárním zasedání uskutečněném 27. května 1957 byl jako předseda
11členného MNV zvolen Václav Lepič, tajemníkem se stal Jaroslav Kliner. Při MNV
pracovaly stálé komise: trestní a bezpečnostní, zemědělská, finanční a rozpočtová, kulturní a
osvětová. Dne 3. listopadu 1958 byl z funkce tajemníka i člena MNV odvolán Jaroslav Kliner
a funkcí tajemnice byla pověřena Valentina Roskovská. Dne 28. listopadu 1958 byl ustaven
výboru žen. Mezi 18. srpnem a 6. zářím roku 1959 byl z blíže neznámých důvodů „sproštěn“
funkce předseda MNV Václav Lepič a schůzi rady MNV vedl již 7. září 1959 jako předseda
Jan Klíma.
S účinností od 1. července 1960 proběhla na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním
členění státu, reorganizace okresu Tachov, do něhož byly zahrnuty obce stávajícího okresu
Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro (včetně obce Záchlumí),
ONV Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň se uskutečnila reorganizace krajů
a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
V souvislosti s územně správní reformou byl zrušen matriční úřad ve Slavicích a
Záchlumí bylo přeřazeno do matričního obvodu Stříbro.
Další volby do MNV (ale též do NS, KNV, ONV, MěNV) se konaly na území celého
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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 23. června 1960, byl
do funkce předsedy MNV zvolen opětovně Jan Klíma. Plénum 9členného MNV zvolilo
tajemnicí Valentinu Roskovskou. Při MNV pracovaly komise: KOVP, finančně plánovací,
školská a kulturní a zemědělská.
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 11 poslanců proběhlo 3. července 1964, přičemž do funkce
předsedkyně byla zvolena Valentina Roskovská. Tajemníkem byl zvolen Jaroslav Kout. Při
MNV působily tři stálé komise: KOVP, finančně-plánovací a zemědělská.
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.
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 Záchlumí.
Při ustavujícím plenárním zasedání proběhnuvším 15. prosince 1971 byl do čela
11členného MNV zvolen jako předseda MNV Vlastimil Matys. Práce tajemníka se ujal Adolf
Tvrzický. Jako stálé komise fungovaly při MNV KOVP, finanční, školská a kulturní.
Po volbách na podzim roku 1976 se ustavující plenární zasedání uskutečnilo
11. listopadu. Do čela 14členného pléna MNV bylo zvoleno staronové vedení: předseda
Vlastimil Matys a tajemník Adolf Tvrzický. Ze zápisu z ustavující schůze je zřejmé, že při
MNV vyvíjely činnost stálé komise: KOVP, společná finanční a stavební a rovněž společná
kulturní, školská a sociální.
Na podzim roku 1979 se začala projednávat otázka sloučení obce Záchlumí s obcí
Stříbro. Integrace Záchlumí ke Stříbru proběhla s platností od 1. ledna 1980 na základě
usnesení 16. plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 14. prosince 1979.
Toto uspořádání trvalo do roku 1990. Od voleb uskutečněných 24. listopadu 1990 má
Záchlumí opětovně samosprávu.
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MNV sídlícího v objektu
někdejší požární zbrojnice, na jejímž místě dnes stojí prodejna čp. 79. Došlé písemnosti byly
do roku 1948 označovány otiskem podacího obdélného razítka o rozměrech 6,6 x 2,7 cm bez
záhlaví, pouze s rubrikami: Došlo, Č.j., Vyřízeno, Odesláno. Od roku 1949 se došlé
dokumenty označovaly pouze rukopisným pořadovým číslem/posledním dvojčíslím
příslušného roku. Ukládací znaky chybějí a není jasné, podle jakého systému byla spisovna
MNV vedena.
Nejstarší skartační řízení u MNV Záchlumí proběhlo 13. října 1953, přičemž byly
posouzeny dokumenty z let 1945-1952. Zástupcům pracovníka okresní archivní služby
okresu Stříbro (L. Vyskočil a V. Procházka) tehdy předseda MNV, krom torza agendy
někdejšího obecního úřadu do roku 1945, předložil dokumenty z vlastní činnosti MNV,
konkrétně knihu protokolů ze zasedání MNV z let 1946-1953, podací protokoly z let 19461949 a od roku 1950 a spisy z let 1945-1953. K archivaci byly, krom části německých spisů
náležejících do fondu AO Záchlumí, vybrány podací protokoly z let 1946-1949 a roku 1950.
Ke zničení bylo určeno celkem 50 kg agendy z let 1945-1952. Vybrané archiválie byly
ponechány v úřadovně MNV s tím, že „okresní archivář po přehlédnutí zajistí jejich přepravu
do okresního archivu“. Kdy a za jakých okolností, resp. zda vůbec byla přeprava realizována,
není zřejmé, neboť chybějí jak vybrané archiválie, tak informace o přírůstku.
Dne 7. února 1958 byly založeny EL JAF pro fondy AO Záchlumí (EL JAF 171) a
MNV Záchlumí (EL JAF 110). Do fondu MNV byly zaevidovány i 2 knihy z let 1925-1947 a
1 karton spisů z let 1947-1950, aniž by bylo podrobněji uvedeno, o jaké archiválie se jedná.
Další kontakt MNV Záchlumí a Okresního archivu Tachov se sídlem ve Stříbře se
uskutečnil v roce 1966. Archivní dotazník se tehdy vrátil s lakonickým sdělením, že
registratura národního výboru je v 1 skříni a obsahuje „14 očíslovaných pořadníků“, přičemž
každý má název, např. finanční, školství atd. Zcela na konci bylo v Poznámce uvedeno:
„Skartace provedena s. Šimůnkem, potřeba odvézt nebo dát do sběru“. Není zřejmé, jaké
dokumenty měly být do archivu odvezeny. V archivu není žádný dokument o případném
převzetí.
V roce 1975 byly národní výbory obeslány archivním dotazníkem a z odpovědi MNV
Záchlumí vyplynulo, že agenda je ukládána do kartonů podle čísel jednacích, přičemž za rok
je vyřízeno cca 200 spisů. Ty jsou ukládány ve skříních a (za blíže neurčené období) jich
MNV aktuálně spravuje 8 bm.
Standardní skartační řízení proběhlo u MNV Záchlumí až na jaře roku 1976. Po
odborné archivní prohlídce provedené dne 21. dubna 1976 pracovnicí Okresního archivu
Tachov se sídlem ve Stříbře, navrhli představitelé MNV dne 17. května 1976 ke skartaci
dokumenty z let 1945 (2 jednotliviny), resp. 1957-1970. Dokumenty skupiny „A“ pocházely
z období 1945-1966, dokumenty skupiny „V“, které byly rovněž vybrány k archivaci, byly
datovány roky 1956-1965. Ze seznamu dokumentů skupiny „S“ z let 1957-1970, které byly
kompletně zničeny, vysvítá, že byly zlikvidovány dokumenty charakteru archiválií
(zemědělská statistika z roku 1965, knihy výdajů z let 1962 a 1964, knihy příjmů z let 19621963 a peněžní deník z let 1962-1967). Do knihy přírůstků a na EL JAF byl z uvedené
skartace připsán 1 balík spisů z let 1958-1970 (ve skutečnosti 1946-1969) o rozsahu 0,4 bm
(přírůstek č. 170 ze 17. května 1976).
V návaznosti na zrušení národního výboru v Záchlumí proběhl svoz písemností (9
úředních knih a 3 kartony) z let 1947-1979 o rozsahu 0,55 bm (přírůstek č. 292 z 21. února
1980). V archivu byl materiál následně opatřen provizorním soupisem.
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Následující přírůstek archiválií do fondu MNV Záchlumí přibyl v roce 2006, kdy byla v
rámci skartačního řízení u ObÚ Záchlumí mj. převzata i agenda MNV Záchlumí, konkrétně
zápisy z kontrolních dnů stavby kulturního zařízení z let 1977-1979 (přírůstek č. 16/2006 ze
dne 22. září 2006). Archiválie byly vloženy do stávajícího kartonu č. 3 fondu MNV
Záchlumí.
Okolnosti archivování 15 kartonů se stavební dokumentací (prodejna, bytové jednotky,
ČOV, topné kanály, kanalizace) z let 1982-1987 nejsou zřejmé.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Záchlumí tvořen 2 úředními
knihami a 22 kartony (v nichž byly kromě spisů zabaleny i další úřední knihy) z let 19461979 (1990) o celkovém rozsahu 2,5 bm. Při revizi provedené v roce 2001 byla totiž z
archivního fondu MNV Záchlumí vyňata kniha obsahující zápisy ze zasedání obecní rady a
zastupitelstva vedená v letech 1925-1939, resp. záznam o stavu zvířectva a zemědělské
plochy využívané osídlenci v letech 1945-1947 a byla přeřazena do fondu Archiv obce
Záchlumí. Poválečné zápisy z činnosti MNV pocházely jen z let 1945-1947 a navíc se týkaly
pouze zemědělské statistiky.
Na začátku inventarizace archivního fondu byly prověřeny archiválie nástupnického
MěNV Stříbro, mezi nimiž však nebyly nalezeny žádné týkající se MNV Záchlumí.
Úvodem inventarizace byl fond přemanipulován, byly správně určeny evidenční
jednotky a upřesněna datace na období 1945-1979 (1989).
V průběhu inventarizace byly z fondu vytříděny archiválie z činnosti původců:
1/ Městský národní výbor Stříbro EL NAD 95,
projektová dokumentace staveb v Záchlumí (vodovod z roku 1982, prodejna P 75 z roku
1983, 12 bytových jednotek z roku 1986, 16 bytových jednotek, ČOV a topné kanály z roku
1987, dále Urbanistická studie Záchlumí z roku 1989, kniha zápisů a provozní dokumentace
Osvětové besedy z let 1987-1989, programový plán dohlížecího výboru Jednoty v Záchlumí a
plány práce ZO ČSŽ a ZO ČZS v Záchlumí z roku 1987), v 15 kartonech o rozsahu 1,78 bm;
2/ Základní organizace KSČ Záchlumí EL NAD 1281 (nový fond),
kniha zápisů ze schůzí z let 1958-1964 o rozsahu 0,01 bm.
Archivní fond MNV Záchlumí 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, Dodatku k němu čj.
SOAP/006-1300/2014 ze dne 15. 7. 2014 a s přihlédnutím k Metodickému návodu č. 1/2013
odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra 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/090-0591/2014 ze dne 11. 12. 2014 schválený čj.:
SOAP/008-0300/2015 ze dne 07. 08. 2015), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém
rozsahu 0,17 bm (krátkodobá finanční statistika z let 1970-1975, pomocná dokumentace k
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akcím „Z“ z let 1967-1975 a multiplikáty dokumentů z let 1948-1977). 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 torzovitost archivního fondu byly ponechány i některé archiválie, které byly v této
směrnici označeny vyřazovacím znakem V.“
Před vydáním čistopisu byla z fondu MěNV Stříbro (EL NAD 95) do fondu MNV
Záchlumí přesunuta jedna úřední kniha, kronika obce Záchlumí z let 1971-1989 o rozsahu
0,03 bm, která byla archivem převzata po provedeném skartačním řízení u MěÚ Stříbro v
roce 2014.
Konečná metráž archivního fondu po správném určení evidenčních jednotek, jejich
následném přemanipulování, po vytřídění a vyřazení dokumentů aktuálně činí 0,63 bm.
V archivním fondu zůstala uložena kniha zápisů ze schůzí Újezdní školní rady z let
1947-1950 (inv. č. 4), protože v letech 1959-1971 do ní zaznamenávala zápisy ze schůzí
školská a kulturní komise MNV Záchlumí. Rok 1947 byl v inventárním seznamu vyznačen
jako prius.
V archivním fondu je uložen Soupis hospodářského zvířectva k 1. červenci 1945 (inv. č.
48). Přestože v té době ještě v obci nefungovala česká samospráva, bylo rozhodnuto statistiku
ponechat ve fondu MNV, neboť se již týká poválečných poměrů a jde o ojedinělou archiválii
z doby před jmenováním MSK.
Jako posterius byla do fondu MNV Záchlumí zařazena obecní kronika psaná v letech
1971-1989, tj. i za roky (1980-1989), kdy už bylo Záchlumí místní částí obce Stříbro. Zápisy
jsou vedeny pouze pro Záchlumí, proto archiválie zůstala ve fondu MNV.
Archivní fond MNV Záchlumí náleží k mezerovitě zachovalým fondům, není však
známo, že by se nějaké dokumenty z doby do roku 1979 ještě nacházely ve spisovně MěÚ
Stříbro či ObÚ Záchlumí. Malá část agendy z činnosti MSK, resp. MNV za roky 1945-1947
se nachází ve fondu Archiv obce Záchlumí EL NAD 171 (v inv. č. 1, K 1 Záznam o stavu
zvířectva a zemědělské plochy využívané osídlenci v letech 1945-1947 a v inv č. 2, K 2
domovská evidence za roky 1945-1946). Podstatná část dokumentů do roku 1960 však chybí.
Z důležitých dokumentů jsou nezvěstné knihy zápisů MSK, pléna, rady MNV od roku 1946
do května 1957, za roky 1967-1970 a 1978-1979 a také převážná část zápisů ze schůzí
komisí. Postrádána je část účetních knih a veškeré evidenční knihy. Chybějí podací protokoly
do roku 1958 a pak od roku 1966. Zčásti je nezvěstný i spisový materiál v jednotlivých
tematických skupinách (např. organizační věci, statistické výkazy atd.).
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Jazykem archivního fondu je čeština.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Archivní fond MNV Záchlumí náleží mezi mezerovitě dochované fondy národních
výborů. O aktivitách základního článku samosprávy, v obci poznamenané úplnou poválečnou
výměnou obyvatelstva, podávají víceméně přehlednou zprávu archiválie dochované více či
spíše méně ve všech tematických skupinách zejména z období po roce 1960. Ačkoliv bylo
Záchlumí zemědělskou obcí, na rozdíl od okolních podobných lokalit život místních obyvatel
zásadně ovlivňovala existence centrálního opravárenského podniku státních statků, v němž
byla zaměstnána řada z nich.
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Fond MNV je v rámci ostatních dochovaných fondů místních původců, tj. Archivu
obce Záchlumí, Jednotného zemědělského družstva Záchlumí, Mateřské školy Záchlumí,
Obecního úřadu Záchlumí a Základní školy Záchlumí, zásadním zdrojem údajů k přehledu o
minulosti obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Záchlumí uspořádala a archivní pomůcku sestavila PhDr. Markéta
Novotná v prosinci 2014 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 24. listopadu 2017

PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
Akce Z – akce zvelebování
AP – archivní pomůcka
AO – archiv obce
bm – běžný metr
čj. – číslo jednací
čp. – číslo popisné
ČOV – čistička odpadních vod
ČR – Česká republika
ČSR – Československá republika
ČSSR – Československá socialistická republika
EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo
HTÚP – hospodářsko-technická úprava pozemků
inv. č. – inventární číslo
JSČZ – Jednotný svaz českých zemědělců
JZD – jednotné zemědělské družstvo
kar (kart.) – karton
KNV – krajský národní výbor
KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku
KSČ – Komunistická strana Československa
k. ú. – katastrální území
LSD – lidové spotřební družstvo
LZ – lesní závod
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MěNV – městský národní výbor
MěÚ – městský úřad
MNV – místní národní výbor
MPPR – majetková podstata pozemkových reforem
MS – myslivecké sdružení
MSK – místní správní komise
NF – Národní fronta
NS – Národní shromáždění
NV – národní výbor
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ObÚ – obecní úřad
ONV – okresní národní výbor
ppr – podací protokol
PZT – podnik zemědělské techniky
roč. – ročník
Sb. – sbírka
sign. – signatura
SOA – státní oblastní archiv
SSRV – sdružené služby rostlinné výroby
str. – strana
STS – strojní a traktorová stanice
TKO – tuhý komunální odpad
ÚD – ústřední dílny
ukn – úřední kniha
VPS – vojenská prezenční služba
ZDŠ – základní devítiletá škola
ZO ČSŽ – základní organizace Českého svazu žen
ZO ČZS – základní organizace Českého zahrádkářského svazu

13

Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Záchlumí v letech 1946-1979
jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Antonín Zikmund

1. 4. 1946 (MSK)

13. 11. 1946

Jaroslav Havlík

14. 11. 1946 (MSK)

5. 11. 1947

Václav Lepič

6. 11. 1947 (MSK)

14. 5. 1950

Václav Lepič

15. 5. 1950 (MNV)

květen 1954

Jan Havlík

květen 1954

26. 5. 1957

Václav Lepič

27. 5. 1957

mezi 18. 8. a 7. 9. 1959

Jan Klíma

mezi 18. 8. a 7. 9. 1959

2. 7. 1964

Valentina Roskovská

3. 7. 1964

14. 12. 1971

Vlastimil Matys

15. 12. 1971

31. 12. 1979
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Záchlumí v letech 1946-1979

Období 1. 4. 1946-13. 11. 1946
předseda MSK

Antonín Zikmund

místopředseda

Josef Havlík st.

členové MSK

František Mráz, Václav Šilhán, Jan Havlík, Štěpán Fuska

komise
MSK

mléčná

změny ve složení MSK

složení nedoloženo
nedoloženy

Období 14. 11. 1946-14. 5. 1950
předseda MSK

Jaroslav Havlík, od 6. 11. 1947 Václav Lepič

místopředseda

Matěj Vejšický (současně bytový referent), po něm od 5. 2. 1947 Štěpán Fuska

členové MSK

Václav Šilhán, Jaroslav Sajbl, Rupert Přibyl, Štěpán Fuska, Josef Havlík
(vyživovací referent)

komise
MSK

mléčná

předseda: Štěpán Fuska, členové: nedoloženi

finanční

předseda: Rupert Přibyl, členové: nedoloženi

rolnická

předseda: Štěpán Fuska, místopředseda: Rupert Přibyl

změny ve složení MSK

před 6. 11. 1947 přibyl Václav Lepič a neznámo kdy přibyl Jaroslav Dzvinzuk

Období 15. 5. 1950-květen 1954
předseda MNV

Václav Lepič

místopředseda MNV

Štěpán Fuska

tajemník MNV

od 18. 2. 1951 V. Novák

členové MNV

Václav Šilhán (referent školství a osvěty), Barbora Lepičová (referentka
zásobovací a bezpečnostní), Marie Kubová (finanční referentka), Rupert Přibyl
(zemědělský referent), Josef Dlouhý, Josef Král, Václav Hroch (člen rady)

změny ve složení MNV

od 2. 11. 1951 František Mráz za přeloženého Josef Krále, od 10. 12. 1951 Josef
Líman za odstěhovaného Ruperta Přibyla, od 26. 11. 1951 Marie Mrázová za
Františka Mráze (VPS) a Jan Havlík ml. za odstěhovanou Marii Kubovou. Od 25.
2. 1952 Jan Němec za služebně přeloženého Josefa Límana

Období květen 1954-26. 5. 1957
předseda MNV

Jan Havlík

tajemník MNV

nedoložen

členové MNV

Marie Mrázová, Josef Dlouhý, Václav Šilhan, Václav Lepič, Štěpán Fuska,
Barbora Lepičová, Josef Žíla, Jan Němec

změny ve složení MNV

nedoloženy
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Období 27. 5. 1957-22. 6. 1960
předseda MNV

Václav Lepič, mezi 18. 8. a 7. 9. 1959 Jan Klíma

tajemník MNV

Jaroslav Kliner, od 20. 11. 1958 Valentina Roskovská

členové MNV

František Tichota (člen rady), Jan Klíma, Václav Hroch, Valentina Roskovská,
Václav Kursa, další nedoloženi

trestní a
bezpečnostní

komise
MNV

předseda: Václav Kursa, členové: nedoloženi

zemědělská

předseda: Jan Klíma, místopředseda: Pavel Demčák, členové: nedoloženi

finanční a
rozpočtová

předseda: Václav Hroch, místopředseda: František Tichota, členové: nedoloženi

kulturní a
osvětová

předsedkyně: Valentina Roskovská, místopředseda: Václav Šilhan, členové:
nedoloženi

výbor žen

od 28. 11. 1958 - předsedkyně: Zuzana Oroszová, členky: ? Vybíralová, Jarmila
Tichotová, ? Dittrichová, Jaroslava Koutová

změny ve složení MNV

nedoloženy

Období 23. 6. 1960-2. 7. 1964
předseda MNV

Jan Klíma

tajemník MNV

Valentina Roskovská

členové MNV

Václav Šilhan, Jaroslav Kout (člen rady), Helena Nová (členka rady), Štěpán
Fuska, František Tichota, Jan Havlík, Anna Velichová
KOVP

komise
MNV

předseda: Jaroslav Kout, členové: nedoloženi

finančněplánovací

předseda: František Tichota, členové: Václav Šilhan, Jarmila Tichotová

školská a
kulturní

předsedkyně: Helena Nová, členové: Anna Velichová, ? Vybíral

zemědělská
změny ve složení MNV

předseda: Štěpán Fuska, členové: Jan Havlík, Václav Široký
nedoloženy

Období 3. 7. 1964-14. 12. 1971
předseda MNV

Valentina Roskovská

tajemník MNV

Jaroslav Kout

členové MNV

Václav Špelina, Bohumil Kudrna, Adolf Tvrzický, Ludvík Hlad, Anna Velichová,
Josef Kadlec, František Vrzák (člen rady), Josef Voříšek (člen rady), Anna
Mrázová (členka rady)

komise
MNV

zemědělská

předseda: František Vrzák, členové Václav Špelina, Josef Kadlec, František
Mráz, Jan Havlík

KOVP

předseda: Jaroslav Kout, členové: Miroslav Vácha, Adolf Tvrzický, Zdeněk
Vejrych, Josef Roskovský

finančněplánovací
změny ve složení MNV

předseda: Josef Voříšek, členové: Ludvík Hlad, Bohumil Kudrna, Zdena
Vokrojová, Karel Pícha
nedoloženy
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Období 15. 12. 1971-10. 11. 1976
předseda MNV

Vlastimil Matys

tajemník MNV

Adolf Tvrzický

členové MNV

Karel Pícha (člen rady), Ivan Ihnato (člen rady), Alena Kozelková (členka rady),
Jiřina Kadlecová, Karel Štrejn, Josef Tůma, František Tichota, Miroslav Vácha,
Josef Roskovský

školská a
kulturní
komise
MNV

KOVP
finanční

změny ve složení MNV

Ivan Ihnato, Alena Kozelková, Jiřina Kadlecová, ? Matysová, Anna Mrázová
Adolf Tvrzický, Miroslav Vácha, František Tichota, Josef Roskovský, Vladimír
Velich, Zdeněk Vejrych
Karel Pícha, Josef Tůma, Karel Štrejn, Josef Voříšek, Zdenka Pešková
nedoloženy

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

Vlastimil Matys

tajemník MNV

Adolf Tvrzický

členové MNV

Alena Kozelková, Josef Suchánek, Miloslav Mráz, Emilie Marková, Václav
Horáček, Milan Michalčík, Jiřina Kadlecová, Hana Rumlerová, Miloslav Vácha,
Josef Roskovský, František Tichota, Karel Štrejn

finanční a
stavební
komise
MNV

KOVP
kulturní,
školská a
sociální

změny ve složení MNV

předseda: Miloslav Mráz, členové: Karel Štrejn, Miloslav Vácha, Jarmila
Tichotová, Karel Pícha
předseda: Václav Horáček, členové: Adolf Tvrzický, Josef Roskovský, František
Tichota, Pavel Sedlák, Miroslav Tichý
předsedkyně: Alena Kozelková, členové: nedoloženi

nedoloženy

17

Příloha č. 4: Struktura archivního fondu
1 Orgány národního výboru
2 Úřad národního výboru
2/1 Úřední knihy
2/1/1 Účetní
2/1/2 Pamětní
2/2 Spisový materiál
2/2/1 Registraturní pomůcky
2/2/2 Spisy
2/2/2/1 Volby
2/2/2/2 Organizace činnosti národního výboru
2/2/2/3 Funkcionáři
2/2/2/4 Kontrolní činnost
2/2/2/5 Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi
Národní fronty a spolky
2/2/2/6 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
2/2/2/7 Evidence obyvatelstva, státní občanství
2/2/2/8 Evidence a správa majetku
2/2/2/9 Finanční hospodaření
2/2/2/10 Místní daně a poplatky
2/2/2/11 Výstavba
2/2/2/12 Bytové hospodářství
2/2/2/13 Doprava
2/2/2/14 Obchod
2/2/2/15 Zemědělství
2/2/2/16 Zemědělská výroba
2/2/2/17 Zemědělská půda
2/2/2/18 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
2/2/2/19 Lesy
2/2/2/20 Myslivost
2/2/2/21 Vodní hospodářství
2/2/2/22 Zdravotnictví
2/2/2/23 Sociální péče
2/2/2/24 Školství
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2/2/2/25 Kultura, sport a tělovýchova
2/2/2/26 Ochrana přírodních a kulturních památek

19

Inventární seznam

20

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru
1

Zápisy ze schůzí pléna a rady
27. 5. 1957-28. 5. 1962

1957-1962

ukn 1

2

Zápisy ze schůzí pléna a rady
4. 6. 1962-15. 12. 1966

1962-1966

ukn 2

3

Zápisy ze schůzí pléna a rady
14. 1. 1971-25. 5. 1977

1971-1977

ukn 3

4

Zápisy ze schůzí Újezdní školní rady
1. 4. 1947-1. 1. 1950
školské a kulturní komise
17. 2. 1959-7. 7. 1971

(1947) 1959-1971

ukn 4

5

Zápisy ze schůzí výboru žen
15. 7. 1960-30. 10. 1963

1960-1963

ukn 5

6

Zápisy ze schůzí zemědělské komise
18. 6. 1957-20. 3. 1964

1957-1964

ukn 6

7

Zápisy ze schůzí KOVP
15. 1. 1979-14. 12. 1979

1979

ukn 7

2 Úřad národního výboru
2/1 Úřední knihy
2/1/1 Účetní
8

Peněžní deník

1968-1974

ukn 8

9

Kniha příjmů

1964-1973

ukn 9

10

Kniha příjmů

1974

ukn 10

11

Kniha výdajů

1971-1972

ukn 11

12

Kniha výdajů

1973

ukn 12

13

Kniha výdajů

1974

ukn 13

1971-1979 (1989)

ukn 14

2/1/2 Pamětní
14

Kronika obce
(včetně 2 fotografií a vložených podkladů)

21

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2 Spisový materiál
2/2/1 Registraturní pomůcky
15

Podací protokol
27. 3. 1958-30. 12. 1965

1958-1965

ppr 1

2/2/2 Spisy
2/2/2/1 Volby
16

Volby do Ústavodárného NS a MSK
(výměr o výkonu volby voličů ze Záchlumí
ve volební místnosti ve Víchově, hlášení
ONV ve Stříbře o zvolení MSK: předsedy,
členů a referentů)

1946

kar 1

16

Volby do Národního shromáždění
(pokyny, voličské seznamy, voličské
průkazy, protokol o podaných námitkách,
zápis o volbě)

1948

kar 1

16

Volby doplňovací do MNV
(prohlášení kandidáta, zápis o registraci
kandidáta, hlasovací lístek, zápis o sčítání
hlasů, zápis o hlasování)

1955

kar 1

16

Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV
a MNV
(návrhy místní volební komise, vyhláška
o zřízení volební komise, schůze volební
komise, návrh kandidátů, vyhláška o registraci
kandidátů, objednávka hlasovacího lístku,
seznam voličů, zápis o sčítání hlasů, hlášení
o průběhu voleb)

1960

kar 1

16

Volby doplňovací do KNV, ONV a soudců
(zajištění provedení doplňovací volby,
přehled kandidátů, vyhláška o registraci
kandidáta, seznam voličů)

1962

kar 1

16

Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV,
MNV a soudců z lidu
(přihláška kandidátů k registraci a zápisy
o registraci kandidátů, hlášení o přípravě
voleb, seznam voličů)

1964

kar 1

22

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

16

Volby doplňovací do ONV a MNV
(zhodnocení práce dosavadních poslanců
a návrh kandidátky, zvolení místní volební
komise, návrh kandidátů na poslance do ONV
- volební obvod č. 4 Stříbro a okolí)

1968

kar 1

16

Volby do MNV
(doporučení kandidátů, návrh kandidátů,
prohlášení kandidátů, přihláška kandidátů
NF k registraci, podklady pro přihlášení
kandidátů k registraci, objednávka hlasovacího
lístku, seznam voličů, zápis o hlasování
v okrsku, výsledky hlasování v okrsku, zápis
o hlasování ve volebním obvodu, konečné
hlášení o výsledcích voleb)

1971

kar 1

16

Volby do NS, KNV, ONV, MNV
(složení a úkoly místní volební komise,
plán organizačního zajištění voleb, návrhy
kandidátů, přihlášky kandidátů k registraci,
prohlášení kandidátů, podklady pro přihlášení
kandidátů k registraci, vyhlášky o registraci
kandidátů, objednávka hlasovacího lístku,
seznam voličů, zpráva o výsledcích voleb,
sliby poslanců)

1976

kar 1

17

Stálé voličské seznamy

1949-1950

kar 1

18

Volební programy a jejich plnění

1968-1972

kar 1

2/2/2/2 Organizace činnosti národního výboru
19

Plány práce pléna, rady, komisí

1963-1979

kar 2

20

Prezenční listiny, zprávy, usnesení ze
zasedání MNV, příloha k hlášení o
politické a schůzové činnosti, zápisy
z veřejných schůzí

1969-1979

kar 2

21

Statistické výkazy:
- o bytovém hospodářství, 1965-1979
- o správě vodovodů a kanalizací, 1968-1977
- karta šetření občanské vybavenosti, 1977
- o technické vybavenosti obce, 1978

1965-1979

kar 2

22

Závazkové hnutí, socialistická soutěž

1967-1979

kar 2

23

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/2/3 Funkcionáři
23

Předání agendy nově zvoleným poslancům,
evidence poslanců a hodnocení jejich práce,
finanční pracovnice, vybrané údaje o národních
výborech, jejich orgánech a poslancích

1966-1978

kar 2

2/2/2/4 Kontrolní činnost
24

Dohlídky a periodické revize finančního
hospodaření, namátkové kontroly, revize
okresní inspekcí požární ochrany, kontroly
ohlašovny, zprávy o plnění nápravných
opatření

1964-1979

kar 2

25

Stížnosti

1972-1978

kar 2

2/2/2/5 Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní fronty
a spolky
26

Místní skupina Československého
červeného kříže
(inventurní soupisy majetku)

1975-1979

kar 2

2/2/2/6 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
27

Roční výkazy

1965-1979

kar 2

28

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

1965-1979

kar 2

29

Posudky, zprávy, hlášení o občanech

1966-1979

kar 2

2/2/2/7 Evidence obyvatelstva, státní občanství
30

Domovní seznamy

1953-1960

kar 2

31

Propuštění ze státního svazku ČSSR

1979

kar 2

24

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/2/8 Evidence a správa majetku
32

Majetkoprávní věci
(ovocné stromoví, hospodářské smlouvy
o převodu správy národního majetku,
žádosti o přidělení nevyužitých pozemků,
inventarizace, plán ozeleňování, pojistné
smlouvy, zpráva o stavu budov, šetření
o výměře a stavu místních komunikací,
odstraňování TKO, veřejné zeleni a osvětlení,
seznam popisných čísel, protokol o předání
majetku na MěNV Stříbro, číslování domů,
hřbitov)

1946-1979

kar 2

33

Rodinné domky
(žádosti o opravy inventáře, hlášení o stavu,
žádosti o prodeje, kupní smlouvy,
notářská rozhodnutí, ocenění, znalecké
posudky, rozhodnutí o přidělení pozemků
do soukromého užívání, dědictví)

1963-1979

kar 2

1947-1979

kar 3

1968-1972

kar 3

1968-1979

kar 3

2/2/2/9 Finanční hospodaření
34

Roční rozpočty včetně podkladů – neúplné
(návrhy, výkazy, přehledy aktiv a pasiv,
vypořádání přebytků, přehledy o finančním
vypořádání)

2/2/2/10 Místní daně a poplatky
35

Výkazy o vyměření místních daní
a poplatků, Přehledy daní a poplatků
spravovaných MNV

2/2/2/11 Výstavba
36

Veřejné stavby, akce „Z“
(přestavba základní devítileté školy,
protokoly o ukončení a předání akcí do
trvalého užívání, přístavba mateřské školy
čp. 1, sdružená budova MNV a kulturního
domu)

25

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

37

Komplexní bytová výstavba
(28 bytových jednotek pro státní statky)

1954-1962

kar 3

38

Průmyslová a zemědělská výstavba
(provozy státních statků – areál STS, PZT
a následně ÚD, středisko zemědělské
činnosti SSRV, mostní váha, letiště)

1959-1979

kar 3

39

Stavby dopravní, energetické, telekomunikační
(sekunderní síť pro 26 bytových jednotek,
veřejné osvětlení – žádost o další těleso,
oznámení o zahájení stavby plynovodu)

1963-1979

kar 3

40

Občanské stavby
(opravy, úpravy a přístavby rodinných
domků, garáží a hospodářských objektů
- čp. 3-75)

1959-1979

kar 3

41

Demolice

1959-1979

kar 3

1968-1976

kar 3

2/2/2/12 Bytové hospodářství
42

Žádosti, přidělení a výměny bytů,
přehled o domovním a bytovém fondu

2/2/2/13 Doprava
43

Místní komunikace
(dodávka štěrku na úpravu, povolení
překopu kvůli napojení školy na kanalizaci,
schválení živičné úpravy, osazení dopravních
značek, protokol o předání místních
komunikací MěNV Stříbro v rámci integrace)

1959-1979

kar 3

44

Autobusová doprava
(čekárna, dopravní obslužnost – změny
jízdního řádu)

1959-1979

kar 3

1961-1976

kar 3

2/2/2/14 Obchod
45

Prodejna LSD Jednota
(řešení umístění, resp. odkupu, zřízení
pohostinství, pracovní doba, personální
obsazení, vyjádření k víceúčelovému
zařízení a provozování pohostinství)
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/2/15 Zemědělství
46

Volba předsedy a členů JSČZ

1946

kar 4

47

Výmaz JZD Záchlumí z podnikového rejstříku

1963

kar 4

2/2/2/16 Zemědělská výroba
48

Statistika:
- Soupis hospodářského zvířectva, 1945-1979
- Sběrný list o plochách kultur a počtu osob
trvale činných v zemědělství, 1956-1959
- Sběrný list pro soupis ploch ozimých obilnin,
směsek, olejnin a jetelovin, 1956
- Obecní přehled o plochách osevu, 1957
- Evidenční list o plochách kultur, 1956-1958

1945-1979

kar 4

49

Zprávy o plnění výrobního zemědělského plánu

1949-1950

kar 4

50

Ochrana proti škůdcům
(průzkum virových chorob ovocných stromů)

1977

kar 4

2/2/2/17 Zemědělská půda
51

Přídělové řízení
(vyhláška o přidělování, prohlášení
o přijetí přídělu, návrh přídělu pozemků
a budov, odnětí přídělů)

1948-1968

kar 4

52

Evidování ploch
(výměry a přehledy, výkaz užívání půdy
po HTÚP, soupis parcel, sektorový přehled
o plochách kultur, dohoda s geodézií)

1952-1968

kar 4

53

Odnětí zemědělské půdy výrobě

1972-1979

kar 4

2/2/2/18 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
54

Předpisy dodávek jatečných zvířat, brambor
a vajec soukromě hospodařícími rolníky

27

1946-1949

kar 4

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/2/19 Lesy
55

Správa majetku
(převod lesního majetku do správy Státních
lesů, LZ Konstantinovy Lázně, výstavba
lesovny, vyjádření k uzavírce lesních cest)

1953-1975

kar 4

1972

kar 4

2/2/2/20 Myslivost
56

Souhlas s členstvím Václava Horáčka jako
myslivecké stráže v MS Jestřáb v Kšicích

2/2/2/21 Vodní hospodářství
57

Ochrana vodních zdrojů
(soupis vodních nádrží v katastru obce,
řešení havárie na rybníce Vatina, seznam
veřejných a soukromých studní v obci,
povolení staveb soukromých studní)

1976-1979

kar 4

58

Vodohospodářské investice
(zásobování bytovek vodou, obecní vodovod,
průzkum vodních zdrojů, prodloužení dešťové
kanalizace, komplexní zásobování obce vodou,
rozbory odpadních vod)

1960-1976

kar 4

1968-1976

kar 4

2/2/2/22 Zdravotnictví
59

Zdravotní dohled
(očkování, laboratorní rozbory vody)

2/2/2/23 Sociální péče
60

Záznamy o prověrkách činnosti,
výkazy o péči, jmenování kurátora

1973-1978

kar 4

61

Důchody
(seznamy důchodců, úpravy důchodů)

1967-1968

kar 4

62

Doplňková péče
(rozhodnutí o přiznání výpomoci)

1968-1979

kar 4

28

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/2/24 Školství
63

Základní devítiletá škola
(stavební úpravy a jejich kontroly, personální
věci, plány práce, převzetí inventáře ze zrušené
ZDŠ ve Slavicích, závazky, inspekce a kontroly,
dohoda s MNV o vzájemné výpomoci)

1961-1978

kar 4

64

Dětský útulek a mateřská škola
(řešení umístění, inventarizace, plán výchovné
práce, personální věci, inspekční záznam,
protokol o převzetí správy, opravy a úpravy,
prověrka jídelny, žádost o pořízení vybavení
včetně telefonu, řešení kapacity)

1960-1979

kar 4

2/2/2/25 Kultura, sport a tělovýchova
65

Plány a výkazy kulturní a osvětové činnosti

1974-1977

kar 4

66

Osvětová beseda
(statut, zřizovací listina, pracovní smlouva
vedoucího, veřejné hudební produkce)

1979

kar 4

67

Místní lidová knihovna
(pracovní smlouva knihovnice, výkaz
o knihovně)

1975-1978

kar 4

68

Kronika
(pracovní smlouvy a pracovní náplň kronikáře)

1969-1977

kar 4

69

Sportovní zázemí
(hřiště, tělocvična, vybavení pro sportovce)

1972-1976

kar 4

1964-1974

kar 4

2/2/2/26 Ochrana přírodních a kulturních památek
70

Evidované nemovité kulturní památky
(kostel Panny Marie – seznam mobiliáře,
návrh na demolici kvůli havarijnímu stavu,
odvoz varhan do Plzně-Lobez,
mohyly v lese na trati Čertův kámen)
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