
Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích 

 

 

               

         

 

 

 

 

 

 

Archiv obce Bublava 

 

 

1842-1945 (1947) 

 

 

 

 Inventář 

 

 

 

 

EL NAD č.: 14 

AP č.: 116  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Dohnal 

                

 

 

 

Jindřichovice 2014 

 



2 

Obsah 

 

Úvod: 3 

I. Vývoj původce archivního fondu 3 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 5 

III. Archivní charakteristika archivního fondu 6 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 9 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 9 

Seznam použitých pramenů a literatury 10 

Přílohy: 12 

Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek 12 

Příloha č. 2: Vývoj počtu obyvatel a domů 14 

Příloha č. 3: Seznam starostů obce 15 

Inventární seznam 16 

I. Knihy 17 

II. Spisový materiál 19 

III. Účetní materiál 24 

IV. Ostatní materiál 27 

 



3 

Úvod 

I. Vývoj původce archivního fondu 

Původcem archivního fondu je Obecní úřad Bublava. Určitější informace o Bublavě 

pocházejí až ze 17. století. Před rokem 1627 drželi ves Jiří, Arnošt a Ota Albrecht ze 

Schönburgu, později Bublavu zakoupili Nosticové a ta se stala až do skončení poddanských 

vztahů součástí jejich panství Kraslice. V letech 1850-1945 náležela Bublava do politického i 

soudního okresu Kraslice. 

Německé jméno Schwaderbach je pravděpodobně odvozeno od slovesa 

schwedern/schwadern – tedy povídat/tlachat, případně by mohlo vycházet tvaru pro bahnité a 

mokré místo ve zdejším německém nářečí. Ještě na začátku 17. století se užívala podoba 

Schwedere (1601), později rozšířená na Schwederbach. Forma Schwaderbach je doložena 

k roku 1785 a úředním názvem obce zůstala až do roku 1947.
1
 České pojmenování Bublava 

určil teprve výnos ministerstva vnitra z 3. května 1947, který potvrdila vyhláška ministra 

vnitra z 16. ledna 1948 (č. 7/1948 Sb.). Razítka obecního úřadu užívají až do roku 1926 

výhradně německé označení Gemeindeamt Schwaderbach, v letech 1928-1938 je doložen 

spolu s německým rovněž český tvar (Gemeindeamt Schwaderbach, Obecní úřad 

Schwaderbach), posléze již přirozeně jen německá forma. Z července 1945 pochází spis 

označený razítkem Obecní úřad Švaderbach. 

První zákonnou úpravu obecních záležitostí představovalo Stadionovo prozatímní obecní 

zřízení ze 17. března 1849 (č. 170/1849 RGBl.). Již zde došlo k základnímu rozčlenění obecní 

působnosti, které v této podobě převzaly i pozdější právní úpravy. Vlastní záležitosti obce 

spadaly do působnosti přirozené (později samostatné, to jest správa obecního jmění a 

obecních záležitostí, dohled na bezpečnost majetku, péče o chudé a dobročinné ústavy, účast 

na správě místních škol, výkon policie atd.), povinnosti delegované státem pak do působnosti 

přenesené (věci soudní, politické, vojenské, berní a důchodkové). Obnovení absolutistické 

formy vlády v 50. letech 19. století zasáhlo i obecní samosprávu. Namísto nových voleb po 

uplynutí tříletého funkčního období zůstaly obecní orgány nadále ve svém úřadě a odstraněna 

byla rovněž veřejnost většiny jednání. Nové obecní zřízení reflektující tyto změny vyšlo až 

                                                           
1
 Jednotlivými variantami jména Schwaderbach byly podle Antonína Profouse: Schwedere (1601); 

Schwederbach, Schwedra (1602); Schwaderbach (1785); Schwaderbach (1847). 

PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny, 4. díl, S-Ž. Praha : 

Nakladatelství Československé akademie věd, 1957, s. 57-58. 
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v roce 1859, ale vzhledem ke změněné společenské situaci v souvislosti s pádem 

neoabsolutismu z něj v život vstoupilo prakticky jen ustanovení o domovském právu. 

V návaznosti na vydání Říjnového diplomu byly postupně odstraňovány zásahy do 

obecní samosprávy. V roce 1861 došlo k vypsání voleb do obecních orgánů a obnovena byla i 

veřejnost jednání. Na rámcový říšský obecní zákoník z března 1862 (č. 18/1862 RGBl.) 

navázaly příslušné zemské zákony (pro Čechy č. 7/1864 z. z. z 16. 4. 1864). Mezi občany 

obce (údové, Gemeindemitglieder) náleželi jednak obecní příslušníci, kteří měli v obci 

domovské právo, jednak obecní společníci (Gemeindegenossen) spojení s obcí držbou 

nemovitosti či platbou daní. Ostatní osoby nazývané přespolní (Auswärtige) se nemohly 

účastnit obecního života (volit obecní orgány atd.). Obecní orgány tvořily každé tři roky 

volený obecní výbor (někdy nazývaný i obecní zastupitelstvo) o 8 až 36 členech a obecní 

představenstvo složené z obecního starosty a alespoň dvou obecních radních. V roce 1905 byl 

zvolen obecní výbor s 18 členy a vedení obce se posléze ujali vedle starosty 4 radní, po 

dalších volbách v roce 1909 již měl výbor 24 členů a v představenstvu zasedalo 6 radních.
2
 

Po první světové válce a vzniku Československé republiky došlo k reformě obecní 

samosprávy v podobě zákonů č. 75/1919 Sb. z. a n. (nový volební řád v obcích) a č. 76/1919 

Sb. z. a n. (novela k obecním zřízením). Volební právo bylo přiznáno všem osobám starším 

21 let majícím alespoň tři měsíce trvalé bydliště v obci. Obecní výbor nahradilo obecní 

zastupitelstvo (v Bublavě 30 členů), které volilo obecní radu tvořenou starostou, jeho 

náměstkem či náměstky a členy rady. Na rozdíl od někdejšího obecního představenstva měla 

rada právo usnášet se o věcech nevyhrazených zastupitelstvu či starostovi, stala se tak 

nejdůležitějším orgánem obce.
 
V roce 1927 byli vedle starosty zvoleni jeho dva náměstci a sedm 

radních.  Volební období nyní trvalo čtyři roky, od roku 1933 šest let. Zákon č. 122/1933 Sb. 

z. a n. o změnách řádu voleb v obcích dále stanovil nutnost potvrzení volby starosty státními 

úřady. 

Po začlenění někdejšího československého pohraničí do Německé říše byly okresy 

nařízením říšského komisaře přejmenovány na venkovské okresy (Landkreise) a z okresních 

hejtmanů se stali landráti, kteří podle zákona o sudetské župě z 14. dubna 1939 vykonávali 

vedle státní správy i úkoly samosprávy. V čele měst a venkovských obcí stáli jmenovaní 

starostové, jimž měli napomáhat tzv. přidělenci (Beigeordnete). Obecní radové nevydávali 

žádná společná rozhodnutí, ale působili jako individuální poradci starosty. Vedle obecních 

radů existovali i tzv. poradci pomáhající starostovi či přidělencům v určitých otázkách. 

                                                           
2
 SOkA Sokolov, fond Okresní úřad Kraslice /nezpracováno/, 1905-1934, sign. 3-3-36-1. 
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Porady obecních radů a poradců svolával starosta. K 10. červenci 1939 působili v Bublavě 

čtyři přidělenci spolu s devíti obecními rady. Rozhodující roli na poli místní samosprávy 

převzal zmocněnec NSDAP (zpravidla okresní vedoucí), který mohl navrhovat starosty a 

určovat obecní radní. Samospráva tak byla fakticky likvidována.
3
 

Na základě vládního nařízení č. 4/1945 Sb. z. a n. ze dne 5. května 1945 nastoupily na 

místo obecních úřadů národní výbory, v oblastech s většinou „státně nespolehlivého 

obyvatelstva“ pak byly ustaveny místní správní komise.
4
 

Z významných staveb a institucí v obci je třeba zmínit filiální kostel (vlastní farní obvod 

od roku 1908, do té doby fara v Kraslicích), sedmitřídní školu a poštu (od 1886). V Bublavě 

na přelomu 19. a 20. století působila továrna na stroje a obyvatelstvo zaměstnávaly rovněž 

výroba prádla a stávkového zboží, pletení krajek či podomácké zhotovování hudebních 

nástrojů. Strojové vyšívání v obci začalo roku 1829, strojové tamborování
5
 pak 1882, roku 

1888 započala výroba perleťových knoflíků a o dva roky později i výroba hraček. Před rokem 

1938 je udáváno na 28 hostinských živností. Spolkový život zastupoval např. spolek ku 

vzájemnému pojištění proti škodám z ohně či místní skupina náboženského spolku Caritas. 

První elektrická žárovka se rozsvítila 4. června 1912. Za druhé světové války pak byl 

rozpracován projekt vodovodu. 

 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

Materiály fondu Archiv obce Bublava byly pravděpodobně nejdříve uloženy v prostorách 

Obecního úřadu Bublava, později Místního národního výboru Bublava. Při kontrole OA 

Sokolov na MNV Bublava 25. října 1977 bylo zjištěno, že MNV nezřídil centrální spisovnu, 

existovala jen malá místnost, v níž se ukládal rovněž materiál z doby před rokem 1945 a 

obecní noviny Bublavy z let 1919-1940. 

Ze spisů ve fondu AO Bublava nebylo možné odvodit existenci spisového plánu před 

rokem 1927, spisy jsou pouze opatřeny prezenčním razítkem. Na spisový plán používaný 

                                                           
3
 Z říšskoněmeckých právních norem vztahujících se k správním změnám lze uvést: 

Zákon o členění sudetoněmeckého území ze dne 25. března 1939 a zákon o výstavbě správy v říšské župě Sudety 

ze dne 14. dubna 1939. Reichsgesetzblatt. I./1939, částka 70, s. 745 a částka 74, s. 780. 

Zákon o německém obecním řádu ze dne 30. 1. 1935 (Deutsche Gemeindeordnung). Reichsgesetzblatt. I./1935, 

částka 6, s. 49. 

K přijetí německého obecního řádu: 

Verordnungsblatt für den Reichsgau Sudetenland. 1938, částka 18, s. 180. 
4
 Zápisy ze schůzí MSK jsou zachovány až od 29. 10. 1945. 

5
 Druh řetízkového vyšívání, jež se provádí obyčejně na tamborovacích strojích. 
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pravděpodobně před koncem 30. let odkazují signatury na některých spisech a původních 

deskách (inv. č. 75, 78 a 83). Podle signatur na spisech a původních deskách po roce 1938 

(inv. č. 59, 60 a 84) lze předpokládat zavedení spisového plánu pro obecní úřady říšské župy 

Sudety (Akten-Plan für die Gemeindeverwaltungen des Sudetengaues6), do kterého byly 

začleněny i některé starší spisy (inv. č. 59). 

Jako přír. č. 47 a 48 byly od MNV Bublava převzaty 14. a 15. prosince 1953 knihy a 

spisy Obecního úřadu Bublava. MNV Kraslice předal 26. ledna 1970 dva balíky stavebních 

spisů z Bublavy do roku 1945 (přír. č. 474). Po skartaci u MNV Bublava dále archiv převzal 

7. února 1978 pod přír. č. 13  spisy a plány z let 1889-1945, konkrétně 21 pořadačů (1,47 bm), 

2 fascikly (0,03 bm) a 2 plány (protokol o skartaci MNV Bublava čj. OA-56/78-44). Při 

následující skartaci u MNV Bublava archiv získal 24. listopadu 1981 jako přír. č. 91 mapy a 

plány (3 a 3) z let 1940-1943 (protokol o skartaci MNV Bublava čj. OA-552/81-44). Po 

inventarizaci části fondu MNV Bublava v roce 2004 došlo k přeřazení 1 balíku spisů (0,01 

bm) do fondu AO Bublava.
7
 V květnu 2008 byla provedena adjustace části archivního fondu 

(1 kniha; 0,04 bm), po tomto zpracování tvořila tuto část archivního fondu 1 kniha (0,04 bm) 

z roku 1842 a 1 karton spisů (0,12 bm) z let 1859-1879 (záznam z 15. července 2008, čj. 

SOAP/080-0314/2008-01-40.02). K uspořádání části fondu AO Bublava viz druhý odstavec 

v kapitole III. (čj. 151/96-44 z 18. března 1996; čj. OA-275/01-44 z 9. dubna 2001). 

Vzhledem k mezerovitosti archivního fondu je pravděpodobné, že došlo ke ztrátám nebo 

zničení dokumentů ještě před jejich předáním do archivu.
8
 

 

III.  Archivní charakteristika archivního fondu 

Časový rozsah fondu je vymezen lety 1842-1945 (1947). Zachovalost fondu z hlediska 

časového, organizačního i obsahového je mezerovitá.  

V březnu 1996 byl pořízen seznam stavebních spisů v AO Bublava podle čísel popisných 

a tyto spisy byly adjustovány do osmi kartonů (čj. 151/96-44 z 18. března 1996). V březnu a 

dubnu 2001 došlo k uspořádání části archiválií fondu AO Bublava z oblasti evidence 

obyvatelstva (10 kartonů; čj. OA-275/01-44 z 9. dubna 2001). 

                                                           
6
 PORTELE, Theodor. Akten-Plan für die Gemeindeverwaltungen des Sudetengaues. Stuttgart : R. Boorberg 

Verlag, 1939. 
7
 DVOŘÁK, Stanislav – VLASÁK, Vladimír – VLASÁKOVÁ, Eva - KREJČÍKOVÁ, Eliška. Místní národní 

výbor Bublava (1929) 1945-1976 : dílčí inventář. Jindřichovice, 2004, s. 5. 
8
 Inv. č. 55 se odkazuje na obecní kroniku, která dnes ale fyzicky neexistuje. 
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Vzhledem k mezerovitosti znemožňující obnovení původního spisového plánu byl 

archivní fond uspořádán podle Metodického návodu na pořádání a inventarizaci fondů Archiv 

obce, který vydala Archivní správa Ministerstva vnitra v Praze dne 31. ledna 2000 (čj. AS/1-

284/00). V řazení účetních knih za knihami obecního fondu (hlavní knihy a posléze deníky)
9
 

následují účetní knihy ostatních fondů a knihy evidence daní a poplatků. Od tvorby rejstříku 

bylo upuštěno. 

V průběhu inventárního zpracování fondu nebyl vyřazen žádný materiál, nedošlo rovněž 

k žádným restaurátorským či konzervačním zásahům. Vyřazeno bylo 0,02 bm jednotlivin 

nearchivní povahy – především prázdných desek, nepopsaných papírů a formulářů. Původní 

počet 133 evidenčních jednotek (98 úředních knih, 2 podací protokoly, 20 kartonů; 10 map, 

plánů a grafických listů; 3 balíky) se snížil na 126 (95 úředních knih, 4 podací protokoly, 1 

index, 19 kartonů, 4 mapy a 3 technické výkresy). Změnu počtu evidenčních jednotek 

ovlivnilo nalezení 1 mapy a 1 technického výkresu (inv. č. 143 a 146; map 2 a tvy 1) mezi 

spisy fondu Standesamt Bublava EL NAD 16 (totožný exemplář zmíněné mapy se nacházel i 

mezi spisy AO Bublava), 3 plány z AO Bublava byly dále přeřazeny do spisů (inv. č. 77), 3 

mapy byly sloučeny jako 2 listy (jeden ve dvou exemplářích) jedné mapy (inv. č. 145; map 4), 

ze spisů AO Bublava byl dále vyčleněn 1 technický výkres (inv. č. 148; tvy 3). Jedna mapa 

evidovaná původně v AO Bublava byla přeřazena do fondu MNV Bublava (viz dále). Ke 

změnám došlo rovněž v celkovém počtu úředních knih a registraturních pomůcek, neboť tři 

původně úřední knihy byly nově inventarizovány jako registraturní pomůcky (dvě knihy 

evidence došlé pošty mezi podacími protokoly a jeden rejstřík mezi indexy). Rozsah fondu v 

bm – před inventarizací 4,44 bm (1,85 úřední knihy; 0,06 podací protokoly; 2,48 kartony; 

0,01 mapy, plány a grafické listy; 0,04 balíky) – se po přemanipulování spisů do nových 

kartonů snížil na 4,03 bm (1,82 úřední knihy; 0,09 podací protokoly; 0,01 index; 2,09 

kartony; 0,01 mapy a 0,01 technické výkresy). Jak již bylo uvedeno, došlo v průběhu pořádání 

archivního fondu AO Bublava k přeřazení materiálů z fondu Standesamt Bublava EL NAD 16 

(1 balík spisů z let 1939-1945, 0,09 bm), úřední záznam čj. SOAP/080-0046/2012-02-40.02 

ze dne 15. února 2012. V průběhu pořádacích prací byly z fondu AO Bublava dále vyjmuty a 

přeřazeny archiválie pocházející z činnosti jiných původců (celkem 0,02 bm z let 1935-1964) 

a obecní noviny (0,01 bm), úřední záznam čj. SOAP/080-0047/2012-02-40.02 ze dne 15. 

                                                           
9
 Účetní rok na někdejším československém území tvořícím v letech 1938-1945 součást Německé říše trval od 1. 

4. do 31. 3. následujícího roku. Na říšskoněmecký účetní systém se přešlo 1. 4. 1939, přičemž 1. 1. – 31. 3. 1939 

platil mezirozpočet (Zwischenhaushaltsplan). Počínaje účetním rokem 1940 (1. 4. 1940 – 31. 3. 1941) byly 

hlavní knihy (Hauptbuch) přejmenovány na věcné knihy (Sachbuch) a pokladní deníky (Kassajournal) na hlavní 

knihy (Hauptbuch). 
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února 2012. Konkrétně, do archivního fondu MŠR Bublava EL NAD 1050 byl přeřazen 1 

podací protokol z roku 1935 (0,01 bm) původně vložený do podacího protokolu obce z roku 

1935 (inv. č. 44, ppr 2), do MNV Bublava EL NAD 884 byla přeřazena 1 mapa (0,01 bm) 

s přibližným časovým rozsahem [1952]-[1964]. Noviny Gemeinde-Nachrichten für 

Schwaderbach z roku 1938 (č. 3, 6, 23, 52; 0,01 bm) nalezené v hlavní knize fondu pro 

vydávání novin z téhož roku byly přemístěny do sbírky novin. 

Kniha inv. č. 121 (ukn 78) zahrnuje vedle pokladního deníku – aprovizace z let 1916-

1918 také zásobovací agendu z roku 1921 a evidenci školních poplatků z let 1924-1925. 

Původní časový rozsah fondu AO Bublava – 1842-1945 – byl změněn na 1842-1945 (1947). 

Rejstřík k evidenci domovských listů (inv. č. 11, ukn 11) a kniha plateb – depozita a zálohy 

(inv. č. 99, ukn 56) byly vedeny až do roku 1946; evidence hrobů (inv. č. 29, ukn 29), trestní 

protokol (inv. č. 33, ukn 33) a evidence stavu peněžních poukázek – kolků (inv. č. 100, 

ukn 57) pak až do roku 1947. Údaje z doby po květnu 1945 dále obsahují: kniha obecních 

poplatků (dovedena do konce května 1945; inv. č. 124, ukn 81), protokol o předání pokladny 

(červen 1945; inv. č. 57), pokladní doklady – platby za sociální pojištění (červen 1945; inv. č. 

140), deponování říšských pokladních poukázek (červenec 1945; inv. č. 61), pomocná kniha k 

věcné knize majetku (červenec 1945; inv. č. 19, ukn 19) a kniha evidence stavu pokladny 

(září 1945; inv. č. 103, ukn 60). V přehledu depozit a záloh (inv. č. 139) se nachází na rubové 

straně některých spisů pomocné výpočty z roku 1946. Časový rozsah inv. č. 3, 4, 36, 37, 40, 

48 a 148 byl určen přibližně na základě formálních znaků a historických souvislostí. Fond 

MNV Bublava zahrnuje knihu inv č. 19 (evidence vydaných domovských listů z let 1929-

1949), která byla zavedena již u Obecního úřadu Bublava pod názvem Heimatscheine. Ve 

fondu MNV Bublava se dále nachází knihy inv. č. 26 a 27 („Hlavní kniha. Příjem“ z let 1945-

1946 a „Hlavní kniha. Vydání“ ze stejného období) založené původně Obecním úřadem 

Bublava v roce 1945 jako kniha evidence poplatků (Hauptbuch der Abgaben) a věcná kniha 

rozpočtu – výdaje (Sachbuch für Ausgaben). Označení evidenčních jednotek v inventárním 

seznamu se řídí dodatkem k metodickému pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování 

archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 (čj. SOAP/006-1300/2014). 

Po jazykové stránce je fond německý, v ojedinělých případech se vyskytuje i český jazyk 

(domovské listy – inv č. 50; nadpisy formulářů v ohlašovací knize o pobytu mužstva – inv. č. 

39, ukn 39). Fyzický stav archiválií lze označit za uspokojivý, knihy inv. č. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 

28, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 120, 126, 135 a 136 (ukn 4, 5, 6, 7, 8, 12, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 

77, 83, 92 a 93) mají poškozenou vazbu, u knih inv. č. 19, 95, 96, 97, 98 a 103 (ukn 19, 52, 

53, 54, 55 a 60) vazba zcela chybí, restaurátorský zásah není vyžadován. 
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IV.  Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

Přestože mezerovitost zachovaného materiálu znemožňuje komplexní pohled do 

fungování obce, nabízí archivní fond v některých oblastech dobré možnosti využití. Činnost 

obecních orgánů ve 30. a 40. letech nastiňují zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady (inv. č. 1 

a 2; ukn 1 a 2). Genealogickému bádání se nabízí relativně komplexní evidence obyvatel (inv. 

č. 3-6, ukn 3-6; inv. č. 62-67) či úmrtní protokoly (inv. č. 15 a 16; ukn 15 a 16). Zajímavé 

informace poskytují rovněž trestní (inv. č. 31-36; ukn 31-36) a parcelní (inv. č. 40-43, ukn 40-

43; inv. č. 85) protokoly. Ze spisového materiálu stojí za zmínku vedle již uvedené evidence 

obyvatelstva především téměř v úplnosti zachovaná stavební agenda obsahující i stavební 

plány (inv. č. 71-77) a dokumentace k elektrifikaci obce (inv. č. 78). 

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 

Archivní fond Archiv obce Bublava uspořádal, zinventarizoval a úvod k inventáři napsal 

v říjnu 2011 – únoru 2012 ve Státním okresním archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích 

Mgr. Pavel Dohnal. 

 

V Jindřichovicích dne 25. 11. 2014     Mgr. Pavel Dohnal 
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek 

AO   archiv obce 

AP   archivní pomůcka 

č.   číslo 

čj.   číslo jednací 

č. kar.   číslo kartonu 

č.p.   číslo popisné 

EL NAD  evidenční list národního archivního dědictví 

ind   index 

inv. č.   inventární číslo 

kar   karton 

KSČ   Komunistická strana Československa 

map   mapa 

MNV   místní národní výbor 

MSK   místní správní komise 

MŠR   místní školní rada 

NSDAP  Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei 

OA Sokolov  Okresní archiv Sokolov 

ONV   okresní národní výbor 
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přír. č.   přírůstkové číslo 
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s.   strana 

Sb. z. a n.  Sbírka zákonů a nařízení státu československého 

sign.   signatura 
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SOA   státní oblastní archiv 

SOkA Sokolov Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích 

tvy   technický výkres 

tzv.   tak zvaný 

ukn   úřední kniha 

z. z.   Zákoník zemský království Českého 
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Příloha č. 2: Vývoj počtu obyvatel a domů 

  domů  obyvatel 

1847
10

  206  2073 

1895
11

  339  3181 

1930
12

    4112 

prosinec 1945
13

  3225 

 

Koncept kroniky z roku 1948 ve fondu MNV Bublava uvádí jiné údaje
14

: 

  domů  obyvatel 

1821   204  2000 

1847   206   2073 

1850   207   2145 

1857   216   2546 

1870   268   2410 

1880   279   2692 

1890   353  3194 

1900   383   3447 

1910   496   3914 

1921   547   3694 

1945   780   4200 
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 SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen, díl 15. (Elbogner Kreis). Praha, 1847, s. 67. 
11

 KOTYŠKA, Václav. Úplný místopisný slovník království Českého. Praha : Bursík & Kohout, 1895, s. 1286. 
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 SOkA Sokolov, fond Německá obecná škola Bublava, inv. č. 3, K 3, Školní kronika 1883-1936, s. 171. 
13

 DVOŘÁK, Stanislav – VLASÁK, Vladimír – VLASÁKOVÁ, Eva - KREJČÍKOVÁ, Eliška. Místní národní 

výbor Bublava (1929) 1945-1976 : dílčí inventář. Jindřichovice, 2004, s. 3. 
14

 Podle konceptu kroniky ve fondu MNV Bublava. 

SOkA Sokolov, fond MNV Bublava, inv. č. 394, sign. 455/6, č. kar. 29, Koncepty obecní kroniky 1948-1959. 
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Příloha č. 3: Seznam starostů obce 

Franz Köhler   1885-1893 

Conrad Bauerfeind  1901 (doložen) 

J. G. Wellner   1904 (doložen) 

Franz Dehn   1905-1912? 

Josef Böhm   1912?-1918
15

 

Adolf Wesp   1917, 1919 (doložen; úřadující obecní rada) 

Konrad Sattler   1920, 1922 (doložen) 

Gustav Langhammer (KSČ) 1923-1931 

Albín Bauer
16

   1931-1932 

Franz Köhler   1932-1938 

Konrad Martinetz  1938, 1939, 1942 (doložen)

                                                           
15

 Franz Dehn funkci starosty zastával i po volbách v roce 1909, Josef Böhm se starostou stal pravděpodobně až 

po volbách v roce 1912 a v čele města stál až do své smrti v roce 1918. 

SOkA Sokolov, fond Okresní úřad Kraslice /nezpracováno/, 1905-1934, sign. 3-3-36-1. 
16

 Podle konceptu kroniky ve fondu MNV Bublava. 

SOkA Sokolov, fond MNV Bublava, inv. č. 394, sign. 455/6, č. kar. 29, Koncepty obecní kroniky 1948-1959. 
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Inventární seznam



Inv. 

č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

 

17 

 

I. Knihy 

 

 A. Knihy všeobecné správy obce 

1 Zápisy ze zasedání obecní rady, zastupitelstva a komisí 1933-1937 ukn 1 

2 Zápisy ze zasedání obecní rady, zastupitelstva 1937-1944 ukn 2 

3 Seznam obyvatel podle sčítání 1901, I, dům č.p. 1-185 [1901]-1909 ukn 3 

4 Seznam obyvatel podle sčítání 1901, II, dům č.p. 186-

402 

[1901]-1909 ukn 4 

5 Rejstřík k matrice obyvatel k 1. 1. 1910 1910-1917 ukn 5 

6 Rejstřík k matrice obyvatel k 1. 1. 1921 1921 ukn 6 

7 Evidence domovských listů 1904-1915 ukn 7 

8 Evidence domovských listů 1910-1920 ukn 8 

9 Evidence domovských listů 1921-1928 ukn 9 

10 Rejstřík k evidenci domovských listů 1904-1927 ukn 10 

11 Rejstřík k evidenci domovských listů  1927-1938 (1946) ukn 11 

12 Kniha evidence obyvatel s domovským právem 

získaným pobytem 

1901-1938 ukn 12 

13 Evidence obyvatelstva – domovské právo 1909-1938 ukn 13 

14 Kniha evidence obyvatel, kteří získali domovskou 

příslušnost v obci 

1901-1938 ukn 14 

15 Úmrtní protokol – matrika zemřelých 1883-1896 ukn 15 

16 Úmrtní protokol – matrika zemřelých 1897-1940 ukn 16 

 

B. Knihy správy obecního majetku 

17 Inventář obecního majetku 1938-1940 ukn 17 

18 Kniha evidence obecního majetku 1940-1945 ukn 18 



Inv. 

č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 
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19 Pomocná kniha k věcné knize majetku 1943-1945 ukn 19 

 

C. Evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného pořádku 

20 Ohlašovací kniha cizinců, rejstřík 1927-1933 ukn 20 

21 Přihlašovací kniha cizích osob 1933-1938 ukn 21 

22 Evidence pohraničních průkazů 1923-1934 ukn 22 

23 Kniha evidence uprchlíků 1945 ukn 23 

24 Přihlašovací kniha čeledínů a služebníků 1895-1927 ukn 24 

25 Rejstřík k přihlašovací knize čeledínů a služebníků 1930-1934 ukn 25 

26 Protokol porážek dobytka 1908-1933 ukn 26 

27 Protokol porážek dobytka 1933-1938 ukn 27 

28 Hřbitovní kniha 1902-1909 ukn 28 

29 Hřbitovní kniha 1929-1945 (1947) ukn 29 

30 Rejstřík ke kartotéce bytů 1926-1939 ukn 30 

31 Trestní protokol 1885-1897 ukn 31 

32 Trestní protokol 1899-1927 ukn 32 

33 Trestní protokol 1915-1945 (1947) ukn 33 

34 Trestní protokol – rejstřík 1900-1909 ukn 34 

35 Trestní protokol – rejstřík 1908-1919 ukn 35 

36 Rejstřík k trestnímu protokolu [1900]-[1945] ukn 36 

  

D. Knihy evidence v záležitostech veřejných ústavů a fondů 

37 Evidence osob – nadace Johanna Sattlera; viz inv. č. 79 [1905]-1937 ukn 37 

 

 

 



Inv. 

č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 
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E. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech 

38 Ohlašovací kniha neaktivního mužstva 1908-1930 ukn 38 

39 Ohlašovací kniha o pobytu mužstva v záloze a náhradní 

záloze a na trvalé dovolené 

1931-1938 ukn 39 

40 Parcelní protokol (Grund Parzellen Protocoll); 

německy; 22 x 36 cm; kožená vazba 

1842-[1851] ukn 40  

41 Parcelní protokol I 1925-1932 ukn 41 

42 Parcelní protokol II – stavební parcely; příloha 

k parcelnímu protokolu – seznam majitelů držebností 

1925-1935 ukn 42 

43 Příloha k parcelnímu protokolu 1935 ukn 43 

 

II. Spisový materiál 

 

A. Registraturní pomůcky 

1. Podací protokoly 

44 Podací protokol 1932 ppr 1 

45 Podací protokol – do čj. 1235 1935 ppr 2 

46 Evidence odeslané pošty 1913-1922 ppr 3 

47 Evidence odeslané pošty 1934-1937 ppr 4 

 

2. Indexy, pomocné knihy spisové evidence 

48 Jmenný rejstřík k podacímu protokolu [1930] ind 1 

 

 

 

 

 



Inv. 

č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 
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 B. Spisy 

  

1. Obec a její správa 

1.1 Evidence občanů, domovské právo 

1.1.1 Domovské právo 

49 Franz Weidlich – pobyt v Jenišově 1904 kar 1 

50 Domovské listy, korespondence 1880-1938 kar 1 

 

1.1.2 Matriční záležitosti 

51 Určení manželského původu Alfreda Fischera-

Langhammera 

1908 kar 1 

52 Seznam padlých ve válce 1944 kar 1 

53 Obecní testament – Richard Weiβ 1941 kar 1 

 

1.2 Volební záležitosti 

54 Obecní volby 16. 10. 1927 1927 kar 1 

 

1.3 Všeobecná správní činnost obce 

55 Veřejné vystavení kroniky obce 1933 kar 1 

 

2. Správa obecního majetku 

2.1 Evidence obecního majetku 

56 Dlužní úpisy, úvěry 1917-1941 kar 1 

57 Protokol o předání pokladny
17

 1945 kar 1 
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 Na spise se nachází otisk razítka „Místní správní komise Švaderbach“. 
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č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 
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2.2 Jednotlivé části obecního majetku 

58 Zpráva o provedení kontroly ročních uzávěrek 

elektrického závodu obce Bublava 

1944 kar 1 

 

2.3 Rozpočtové hospodaření obce 

59 Zvláštní fondy obce (923/2) 1932-1935 kar 1 

60 Roční uzávěrky (932/1) 1922-1942 kar 1 

61 Deponování říšských pokladních poukázek
18

 1945 kar 1 

 

3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek 

3.1 Bezpečnost osob a majetku 

3.1.1 Evidence pobytu, dohled nad potulnými osobami 

62 Evidence obyvatelstva podle č.p. 1888-1945  

 1-199 1906-1945 kar 1 

 200-399 1888-1940 kar 2 

 400-599 1894-1942 kar 3 

 600-784 1896-1945 kar 4 

63 Evidence obyvatelstva abecedně (Duplikát ohlášení; 

Ohlašovací lístek pro osoby služebné; Ohlašovací lístek 

pro ženaté; Ohlašovací lístek pro svobodné) 

1936-1939  

 A-G 1936-1939 kar 5 

 H-L 1936-1939 kar 6 

 M-R 1936-1939 kar 7 

 S-Š 1936-1939 kar 8 

 T-W 1936-1939 kar 9 

64 Evidence obyvatelstva – změna náboženství 1939 kar 9 
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 Na spise se nachází otisk razítka „Obecní úřad Švaderbach“; podpis komisařského starosty nečitelný. 
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65 Evidence obyvatelstva – hostince, podnájmy 1935-1939 kar 9 

66 Evidence obyvatelstva – různé; pasová agenda 1917-1944 kar 9 

67 Ohlašovací lístky cizinců 1938-1940 kar 9 

 

3.2 Zdravotní a veterinární záležitosti 

3.2.1 Léčebná péče 

68 Lékárny a léky (500/10) 1941 kar 9 

 

3.2.2 Opatření proti nakažlivým nemocem a veterinární záležitosti 

69 Vysvědčení o očkování; porážky dobytka 1911-1938 kar 9 

 

3.3 Čelední a pracovní záležitosti 

70 Výuční smlouva – Roland Weidlich 1941 kar 9 

 

3.4 Stavební a požární záležitosti 

3.4.1 Stavební záležitosti 

71 Stavební spisy 1871-1945  

 č.p. 2-150 1889-1944 kar 10 

 č.p. 151-300 1871-1945 kar 11 

 č.p. 301-400 1888-1944 kar 12 

 č.p. 402-500 1901-1944 kar 13 

 č.p. 501-599 1911-1944 kar 14 

 č.p. 601-685 1926-1944 kar 15 

 č.p. 686-785 1929-1944 kar 16 

72 Stavební spisy – podle majitelů 1923-1928 kar 17 



Inv. 

č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 
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73 Stavební spisy – různé stavby 1901-1935 kar 17 

74 Stavební spisy – stavba a přestavba školy 1907-1939 kar 17 

75 Přístavba lyžařské chaty (577) 1939 kar 17 

76 Projekt na zřízení požární nádrže
19

 1941 kar 17 

77 Projekt zásobování Bublavy vodou 1943  

 1. Ausführung A-D, 1-3  kar 17 

 2. Ausführung A-D, 1-4, 6-20  kar 18 

 

3.4.2 Elektrifikace 

78 Elektrické vedení a veřejné osvětlení (952) 1912-1938 kar 18  

 

4. Péče o veřejné ústavy a zařízení 

4.1 Chudinství a sociální péče 

79 Nadace Johanna Sattlera, korespondence; viz inv. č. 37 1931 kar 19 

 

4.2 Záležitosti spolkové a kulturní 

80 Stanovy spolků (Fortbildungs-Verein; Freiwillige 

Feuerwehr; Spar- und Darlehenkassen-Verein) 

1902-1906 kar 19 

 

5. Spolupůsobení ve státních záležitostech 

5.1 Záležitosti daňové a katastrální 

5.1.1 Daňové záležitosti 

81 Oznámení finanční stráže o nástupu nového pracovníka 1909 kar 19 

82 Žádost okresního hejtmanství ohledně zdanění těžby a 

prodeje dřeva 

1907 kar 19 
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 Viz inv. č. 147. 



Inv. 

č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 
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83 Obecní přirážky ke státním daním (92i) 1921-1927 kar 19 

84 Obecní přirážky (902/1) 1928-1939 kar 19 

 

5.1.2 Katastrální záležitosti 

85 Přílohy k parcelnímu protokolu 1859-1879 kar 19 

 

5.2 Soudní záležitosti 

86 Rozsudek proti bývalému starostovi Franzi Köhlerovi 1901 kar 19 

 

III. Účetní materiál 

 

 A. Účetní knihy 

87 Rozpočty obce 1918-1919 ukn 44 

88 Hlavní kniha 1937 ukn 45 

89 Hlavní kniha 1939-1940 ukn 46 

90 Pokladní deník 1937 ukn 47 

91 Pokladní deník 1938 ukn 48 

92 Pokladní deník 1939 ukn 49 

93 Pokladní deník 1940 ukn 50 

94 Likvidační strazza 1939 ukn 51 

95 Roční uzávěrky 1923 ukn 52 

96 Roční uzávěrky 1924 ukn 53 

97 Roční uzávěrky 1925 ukn 54 

98 Roční uzávěrky 1926 ukn 55 

99 Kniha plateb – depozita a zálohy 1945 (1946) ukn 56 
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100 Evidence stavu peněžních poukázek – kolků 1940-1945 (1947) ukn 57 

101 Evidence vyplacených částek  1938 ukn 58 

102 Kniha evidence stavu pokladny 1937-1940 ukn 59 

103 Kniha evidence stavu pokladny 1943-1945 ukn 60  

104 Hlavní kniha fondu pro chudé 1938 ukn 61 

105 Hlavní kniha hřbitovního fondu 1938 ukn 62 

106 Hlavní kniha hřbitovního fondu 1939 ukn 63 

107 Hlavní kniha správy hřbitova 1939-1940 ukn 64 

108 Hlavní kniha kina 1938 ukn 65 

109 Hlavní kniha kina 1938-1939 ukn 66 

110 Hlavní kniha kina 1939-1940 ukn 67 

111 Pokladní deník kina 1940 ukn 68 

112 Hlavní kniha fondu pro vydávání novin 1938 ukn 69 

113 Hlavní kniha fondu pro vydávání novin 1939 ukn 70 

114 Hlavní kniha vydavatelství novin 1939-1940 ukn 71 

115 Hlavní kniha školní obce 1938 ukn 72 

116 Hlavní kniha školní obce 1939 ukn 73 

117 Pokladní deník školního fondu 1914-1922 ukn 74 

118 Pokladní deník elektrického závodu I 1939 ukn 75 

119 Pokladní deník elektrického závodu II 1939 ukn 76 

120 Pokladní deník – aprovizace 1918-1920 ukn 77 

121 Pokladní deník – aprovizace 1916-1918 

Zásobovací agenda 1921 

Evidence školních poplatků 1924-1925 

1916-1925 ukn 78 

122 Evidence výběru daní nebo poplatků 1912-1923 ukn 79 
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123 Evidence výběru daní nebo poplatků - podle měsíců 1943-1944 ukn 80 

124 Kniha obecních poplatků 1944-1945 ukn 81 

125 Kniha evidence výběru dávky z nápojů I 1912-1925 ukn 82 

126 Kniha evidence výběru dávky z nápojů II 1912-1925 ukn 83 

127 Kniha evidence výběru dávky z nápojů 1926 ukn 84 

128 Kniha evidence výběru dávky z nápojů – dílčí pokladní 

deník 

1926 ukn 85 

129 Kniha evidence výběru dávek z nápojů I 1927 ukn 86 

130 Kniha evidence výběru dávek z nápojů II 1927 ukn 87 

131 Kniha evidence výběru dávek z nápojů 1928 ukn 88 

132 Kniha evidence výběru dávek z nápojů 1928-1929 ukn 89 

133 Kniha evidence výběru dávek z nápojů 1929 ukn 90 

134 Kniha evidence výběru dávek z nápojů 1930-1931 ukn 91 

135 Kniha evidence výběru dávek z nápojů 1930-1932 ukn 92 

136 Kniha evidence výběru dávky z nápojů 1932-1933 ukn 93 

137 Kniha evidence výběru dávky z nápojů pro rok 1934 1934-1937 ukn 94 

138 Měsíční výkaz výběru dávky z nápojů 1937-1939 ukn 95 

 

 B. Účetní přílohy 

139 Přehled depozit a záloh, různé 1942-1944 (1946) kar 19 

140 Pokladní doklady; platby za sociální pojištění 1944-1945 kar 19 

141 Pokladní doklady – různé 1935-1945 kar 19 

 

 

 

 



Inv. 

č. 

Obsah Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

 

27 

 

IV. Ostatní materiál 

 

 A. Mapy 

142 Stavba elektrického a telefonního vedení (Nieder- 

Hochspannungs-Freileitung; Telephon-Leitung); autor 

neuveden; Klingenthal; 1 : 2880; rukopis, papír na 

plátně, kolorováno, rukopisné poznámky a razítka 

Gemeinde Klingenthal in Sachsen, K. K. 

Bezirkshauptmannschaft Graslitz; 114 x 57 cm, 

nepravidelný tvar 

1912 map 1 

143 Rozšíření elektrického vedení (Erweiterung des 

Starkstromniederspannungsnetzes v. d. W. Klingenthal 

in der Gem. Schwaderbach); autor neuveden; 

Klingenthal; měřítko neuvedeno; rukopis, papír na 

plátně, kolorováno, razítko Gemeinde Klingenthal in 

Sachsen, 2 exempláře; 57 x 37 cm 

1913 map 2 

144 Rozšíření elektrického vedení (Erweiterung der 

Hochspannleitung in der Gemeinde Schwaderbach); 

autor neuveden; Klingenthal; 1 : 2880; rukopis, papír na 

plátně, kolorováno, rukopisné poznámky a razítka 

Okresní správa politická, Städtisches Elektricitätswerk 

Klingenthal; 74 x 41 cm 

1926 map 3 

145 Katastrální mapa části Bublavy (Schwaderbach); autor 

neuveden; 1 : 2880; tisk, papír, neúplná řada (původně 5 

listů), 2 listy (1 a 1 ve dvou exemplářích) 

1. list (2) 68 x 56 cm 

2. list (3, 5) 66 x 56 cm, 2 exempláře 

1940 map 4 
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B. Technické výkresy 

146 Transformační stanice (Transformatorenhaus; 

Situationsplan für die Transformatorenstation 

Schwaderbach); autor neuveden; Chemnitz; 1 : 50, 

situace 1 : 2880; rukopis, papír, kolorováno, rukopisné 

poznámky, razítka Gemeinde Klingenthal in Sachsen, 

Elektricitäts-Aktiengesellschaft vorm. Hermann Pöge, 

K. K. Bezirkshauptmannschaft Graslitz; 63 x 41 cm 

1912-1913 tvy 1 

147 Plán převýšení nádrže na parcelách 1077, 1389, 1449, 

1460/2 a 1462 (Höhenplan über eine Stauanlage auf der 

Gp. ... im Kat.-Geb. Schwaderbach); Josef Kühnl; 

Sokolov; 1:100; rukopis, průhledný čtverečkovaný 

papír, 4 listy
20

 

1. list (parcela 1077) 302 x 32 cm 

2. list (parcela 1389) 335 x 30 cm 

3. list (parcely 1449, 1460/2, 1462) 21 x 32 cm, popis 

bez plánu 

4. list (parcely 1449, 1460/2, 1462) 374 x 32 cm, plán 

bez popisu 

1941 tvy 2 

148 Plán domu č.p. 33 (Erzgebirge-Schwaderbach 33. Kreis 

Graslitz. Gauwohnungskommissar Wohnungs- u. 

Siedlungsamt); autor neuveden; 1:100; tisk, papír, na 

rubu rukou připsáno Kraj Liberec Rumburk 

Ozdravovna pro nervově choré; 75 x 48 cm 

[1941] tvy 3 

                                                           
20

 Viz inv. č. 76. 
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