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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

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

Shora uvedené vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, 
částečně  pozměněné  vládním  nařízením  č.  44/1945  Sb.,  o  rozsahu  působnosti  národních 
výborů,  určovalo,  že  se  v  každé  obci  má  ustavit  místní  národní  výbor.  Vnitřní  složení, 
pravomoci,  hospodaření,  vedení  a  podepisování  některých  druhů  písemností  národních 
výborů konkretizovala 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. Dle těchto předpisů  národní výbory sestávaly z voleného 
sboru složeného z  členů národního výboru,  jednotlivých složek  (rada,  předseda,  referenti, 
komise) a úřadu. 

Pro  dočasnou  správu  obcí,  kde  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně 
nespolehlivého,  tj.  zejména  v  pohraničí,  nemohl  být  ustaven  místní  národní  výbor,  byly 
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 Bernarticích, které i po roce 1945 spadaly do politického okresu Tachov, byli do 
čela samosprávy jmenováni zmocněnci Okresní správní komise v Tachově Josef Suchan (od 
16. srpna 1945) a po něm František Dědourek (od 29. října 1945). Dne 7. ledna 1946 byla 
Okresní  správní  komisí  v  Tachově  jmenována  místní  správní  komise  a  na  místo  jejího 
předsedy byl určen Josef  Kubíček. Jako místopředseda byl  zvolen František Šejba a jako 
pokladník František Mála. Členy komise se stali: František Mála, Václav Habart st., Václav 
Vošahlík a Antonín Vetengl.

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. V Bernarticích se 
zúčastnilo voleb 68 voličů, proto bylo možné ustavit místní národní výbor.

V r. 1946 bylo v obci usídleno potřebné množství voličů, proto bylo možné přistoupit 
k volbě národního výboru.  Celkem kandidovalo 12 členů KSČ. Za další strany nebyli žádní 
kandidáti. Dne 12. června 1946 pak proběhla vlastní volba a následně ustavující schůze nově 
vytvořeného MNV. Předsedou byl zvolen Josef Kubíček, místopředsedou František Šejba. 
Členy MNV se  stali:  František  Dědourek,  František  Mála,  Josef  Kothejl,  Josef  Koutník, 

3



František Dušek, Karel Charvát, František Kvasnička, Václav Habart, Jan Stráňka a Bohumil 
Barda. Někteří z uvedených ve skutečnosti navázali na své působení v MSK.

Na  základě  reformy provedené  zákonem  č.  280/1948  Sb.,  o  krajském  zřízení  se 
Bernartice od 1. ledna 1949 staly součástí Kraje Plzeňského. Od 1. února 1949 pak náležely 
do nově vymezeného okresu Tachov.

Další reorganizace MNV v Bernarticích proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení 
č. 14/1950 Sb. o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. ONV v Tachově 
dne 21.  května 1950 jmenoval  15 navržených členů MNV.  Na ustavující  schůzi  dne 21. 
června  1950  bylo  schváleno  jmenovaných  15  členů  MNV  –  Josef  Kubíček,  František 
Kvasnička, Václav Riant, Vladimír Steinocher, Linhart Čečka, Josef Ajgl, Anna Vošahlíková, 
Marie Bočanová, Marie Habartová, Josef Koutník, Pavel Zajíček, Ladislav Turek, František 
Dušek, Josef Kothejl a Jaroslav Mezera.  Předsedou MNV byl opět zvolen Josef Kubíček. 
Místopředsedou  a  zároveň  zemědělským  referentem  se  stal  Pavel  Zajíček,  finančním 
referentem  Václav  Riant,  mimořádným vyživovacím  referentem  Josef  Ajgl  a  osvětovým 
referentem Vladimír Steinocher.

Do existence národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb., 
o národních  výborech  a  na  něj  navazující  zákony  a  vládní  nařízení  č.  13/1954  Sb., 
o národních  výborech,  č.  14/1954  Sb.,  o  volbách  do  národních  výborů,  č.  16/1954  Sb., 
o změnách  územních  obvodů některých národních  výborů a  č.  23/1954  Sb.,  o  organizaci 
výkonných  orgánů  národních  výborů.  Stávající  struktura  národních  výborů  byla  těmito 
normami pozměněna v tom smyslu, že v sídlech krajských národních výborů vznikly městské 
národní výbory. Ve vnitřní organizaci národních výborů došlo v důsledku uvedených předpisů 
ke zrušení referentského systému a jeho místo zaujaly jednotlivé odbory národních výborů v 
čele s úředníky místo členů rady.

Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., 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,  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. 

Z  voleb  v  Bernarticích  vzešel  15členný národní  výbor,  jemuž  od  1.  června  1954 
předsedal Jan Stráňka. Tajemníkem se stal Josef Kubíček, členy rady Václav Vošahlík a Anna 
Riantová. Při MNV fungovaly komise:
zemědělská - předseda František Kvasnička, členové Jan Melis, Václav Riant 
školská – předseda Václav Habart, členové Bedřich Procházka, Anna Vošahlíková
finanční – předseda Ladislav Turek, členové Jan Ajgl st., Josef Mošanský
zdravotní komise - předseda Aloisie Pintová, členové Růžena Turková a Václav Bogaš.

Na začátku února 1956 odešel z funkce předsedy MNV na vlastní žádost Jan Stráňka a 
po provedené volbě byl při plenární schůzi členy MNV dne 2. února 1956 do funkce uveden 
Václav Habart st.
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Z voleb konaných v květnu 1957 vzešlo zastupitelstvo ve složení: staronový předseda 
Václav  Habart  st.,  staronový tajemník  Josef  Kubíček.  Jako  třetí  člen  rady byla  zvolena 
Anežka Francová. Orgány MNV byly tři reorganizované komise:
zemědělská - předseda V. Vošahlík, členové J. Kothejl a P. Zajíček,
finančně rozpočtová – předseda ?, členové J. Kvasnička, Anna Riantová
kulturní a zdravotnická – předseda Ladislav Turek, členové Aloisie Pintová a B. Procházka.

Úřadování nového předsedy však netrvalo dlouho a aniž by dokumenty prozrazovaly 
důvod, bylo dne 22. února 1958 projednáno zproštění Václava Habarta funkce a současně 
zvolení nového předsedy Ladislava Turka.

V návaznosti na nové územně správní uspořádání státu došlo k nové územní organizaci 
nejen národních výborů. Následně pak jeden z navazujících předpisů, zákon č. 39/1960 Sb. o 
volbách do národních výborů přinesl prodloužení volebního období na 4 roky a zároveň členy 
národních výborů pojmenovával jako „poslance“. 

V důsledku integrace obcí došlo k 1. červenci 1960 k rozšíření  obce Bernartice.  Po 
zániku  dosavadních  MNV  k  nim  byly připojeny usnesením  plenárního  zasedání  ONV v 
Tachově ze dne 31. května 1960 dosavadní obce Borek s osadou Valcha a Strachovice. 

Ve volbách konaných kvůli integraci v červnu 1960 byli při ustavující schůzi dne 21. 
června 1960 do MNV zvoleni jako předseda Josef Samec ze Strachovic, jako místopředseda 
Václav Vošahlík, jako tajemník Karel Zušťák a jako členové rady Anežka Francová, Josef 
Bolek,  Jan  Hadrava,  Anna Riantová,  František  Kvasnička,  František  Klinka,  Jan  Kašpar, 
Bohumil Kvasnička, Miroslav Franc. Současně byly ustanoveny komise, jejichž členy se stali 
i „aktivisté a odborníci“ mimo radu:
finanční: předseda Josef Kvasnička, členové Josef Novotný, František Zeman
školní a osvětová: předseda Anežka Francová, členové Bedřich Procházka, Josef Pták
zemědělská: František Kvasnička, členové Pavel Zajíček, Václav Habart ml.
trestní: předseda Miroslav Franc, členové Pavel Zajíček, Josef Toman

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

V  důsledku  další  integrace  obcí  v  60.  letech  došlo  ke  druhému  rozšíření  obce 
Bernartice. Od 1. ledna 1964 přestal existovat MNV v Dehetné a usnesením 26. plenárního 
zasedání  ONV v  Tachově  ze  dne  31.  ledna  1964  se  vesnice  Dehetná  stala  bernartickou 
osadou. Z dosavadních dehetenských zastupitelů se pak stali noví členové komisí MNV v 
Bernarticích.

Z voleb následně uskutečněných z důvodu tohoto sloučení pak byl na ustavující schůzi 
dne  2.  července  1964 zvolen  za  předsedu  znovu  Josef  Samec,  tajemníkem se  stal  Josef 
Novotný a členy rady Jan Rybáček, Votýpka, Staňková, Anna Malečková a Václav Habart ml. 
Tajemník  byl  zároveň  předsedou  zemědělské  komise.  Finanční  komisi  předsedal  Josef 
Kubíček,  školské  a  kulturní  Václav  Habart  ml.,  sociální  Malečková  a  pořádkové  sám 
předseda MNV Josef Samec.  Při  MNV byl  zvolen i  Výbor žen,  jemuž předsedala  Marie 
Mezerová.
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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.  117/69  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.

Následující volby se tak uskutečnily až v podzimním termínu r. 1971 a přinesly tyto 
výsledky:  v  průběhu plenárního zasedání  konaného 15.  prosince 1971 byl  jako staronový 
předseda MNV potvrzen Josef Samec, tajemníkem stejně tak Josef Novotný. Členy MNV se 
dále  stali:  Miroslav  Franc,  František  Klinka,  Josef  Kubíček,  Anna  Riantová,  Antonie 
Klinková, Josef Habart, Josef Pták, Jan Votýpka, František Klíma, Anna Malečková, Josef 
Salaba a František Soulek. Finanční komisi začal předsedat František Böhm.

Z posledních  komunálních  voleb  uskutečněných v Bernarticích  vzešli  v  listopadu r. 
1976 jako neuvolněný předseda Jan Stejskal, jako tajemník Josef Klinka a dne 11. listopadu 
1976 se složením poslaneckého slibu ujali svých funkcí. Rada začala pracovat ve složení: 
Josef Bolek, Josef Samec, Josef Klinka, Anna Malečková, Marta Kotrbová, Josef Pták a Jan 
Stejskal (ml.?). Při MNV fungovaly tři komise ve složení:
pro ochranu veřejného pořádku – předseda Josef  Samec,  členové František  Klinka,  Josef 
Salaba, Anna Klinková
finanční – předseda Marie Mezerová, členové Josef Habart, ? Böhm
kulturní – předseda Květa Najnarová, členové Jaroslav Salaba, Milan Brázda

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat mj. i otázka sloučení obce Bernartice včetně připojených osad s obcí Stráž. Obec 
Bernartice byla podle usnesení plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 14. prosince 1979 
sloučena s účinností od 1. ledna 1980 s obcí Stráž, pro kterou byl stanoven název Stráž a 
Bernartice se tak staly osadou obce Stráž. V Bernarticích od voleb, které proběhly v červnu 
1980, pak fungoval pouze občanský výbor, jehož prvním předsedou se stal Josef Klinka.

Předsedové MSK a MNV v Bernarticích v letech 1945 – 1980

Josef Suchan 16. 8. 1945 29. 10. 1945 (zmoc. OSK)
František Dědourek 29. 10. 1945 7. 1. 1946 (zmoc. OSK)
Josef Kubíček 7. 1. 1946 12. 6. 1946 (MSK)
Josef Kubíček 12. 6. 1946 31. 5. 1954
Jan Stráňka 31. 5. 1954 28. 2. 1956
Václav Habart st. 28. 3. 1956 22. 2. 1958
Ladislav Turek 22. 2. 1958 21. 6. 1960
Josef Samec 21. 6. 1960 10. 12. 1976
Jan Stejskal 10. 12. 1976 31. 12. 1979
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II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty MNV Bernartice byly uchovávány ve spisovně původce. První odborná 
archivní prohlídka spisovny MNV se, dle protokolu uloženého ve spisu o fondu, uskutečnila 
7.  října 1953. Prohlídky se ovšem nezúčastnil  žádný archivář, pouze předseda a tajemník 
MNV a zástupce ONV Tachov. V jejím průběhu byly nalezeny a k archivnímu uložení určeny 
dokumenty od r. 1700 do r. 1939, tj. z období patrimoniální správy a obecního úřadu. Dalších 
30 kg písemností, které byly shledány jako nepotřebné, bylo odevzdáno do sběru. Následující 
archivní  prohlídka  proběhla  21.  dubna  1955  a  bylo  při  ní  konstatováno,  že  dokumenty 
identifikované v r. 1953 dosud nebyly předány do archivu a jsou (včetně německé kroniky) 
nedostupné v trezoru. K předání zřejmě došlo vzápětí,  alespoň tak vyplývá z EL JAF 876 
Archiv obce Bernartice. 

Neznámo kdy a odkud pak bylo do archivu dle nedatovaného seznamu předáno 11 
položek  archiválií,  které  byly  připojeny  k  archivnímu  fondu  Archiv  obce  Bernartice. 
Identifikovány pak  byly  v  rámci  vnitřní  revize  fondů  v  r.  2000.  Dvě  položky  (Seznam 
policejních odhlášek z r. 1945 a fascikl se seznamy Němců a výkazem odsunů Němců z r. 
1946) byly zahrnuty do archivního fondu MNV Bernartice. Zbývajících 9 bylo připojeno k 
archivnímu fondu Archiv obce Pernolec, kam správně náležely.

Zcela  mimo  jakoukoliv  dokumentaci  pak byly v  rámci  vnitřní  revize  v r.  2000 v 
archivu nalezeny, identifikovány a k souboru přiřazeny: 1 kniha zápisů ze schůzí finanční 
komise z let 1960-1964, seznam voličů z r. 1976 a 2 knihy zápisů ze schůzí sociální komise z 
let 1961-1976.

V  době  existence  MNV v  Bernarticích  nedošlo  k  žádnému  předání  dokumentů  do 
archivu a veškeré písemnosti zřejmě zůstávaly ve spisovně úřadu. Podstatná část materiálů 
uložených v archivním souboru (90 knih a 4 kartony á 1,5 bm) tak byla do SOkA přemístěna 
během svozu provedeného v návaznosti na zrušení MNV dne 20. února 1980 (číslo přírůstku 
291) a 21. července 1980 pak byl pro původce založen EL JAF 525. Předání proběhlo bez 
vyhotovení příslušné dokumentace, byl vypracován pouze seznam svezených dokumentů.

Dne 9.  června 2000 odevzdal  nástupnický Obecní  úřad Stráž  do SOkA předávacím 
protokolem bernartickou obecní kroniku z let 1950-1984 (číslo přírůstku 15/2000).

Druhá část dokumentů z činnosti MNV Bernartice z let 1952-1979 o rozsahu á 0,75 bm 
byla do SOkA předána v rámci skartačního řízení z ObÚ Stráž dne  10. ledna 2001 (číslo 
přírůstku 1/2001).

III. Archivní charakteristika archivního souboru

V archivním souboru MNV Bernartice je uloženo z orgánů MNV: 9 knih zápisů ze 
schůzí rady, pléna a komisí  a z úřadu MNV: 39 úředních knih, 5 podacích protokolů a 8 
kartonů spisů.

Dle podacích razítek otištěných na některých spisech je zjevné, že úřad vedl spisovou 
službu,  konkrétně  prováděl  evidenci  písemností.  Chybějí  však  ukládací  znaky,  které  by 
dokladovaly,  že  byly  písemnosti  ve  spisovně  národního  výboru  systematicky řazeny dle 
platných dobových instrukcí. Dochovaná složka agendy za rok 1978 svědčí o tom, že 300-400 
ročně došlých, resp. odeslaných podání bylo ukládáno chronologicky. Osudu spisů však byla 
věnována  pozornost,  neboť  se  dochoval  Protokol  o  předání  spisové  agendy ze  dne  24. 
listopadu  1976,  který  dokumentuje  jaké  úřední  položky  si  předávali  dosavadní  a  nově 
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nastupující zastupitelé.

Při inventarizaci archivního souboru MNV Borek v r. 2006 byl z tohoto souboru do 
souboru  MNV  Bernartice  přeřazen  seznam  majitelů  chat  z  r.  1961  a  při  inventarizaci 
archivního souboru MNV Dehetná v r. 2007 pak dokumenty týkající se prodeje rodinných 
domů v Dehetné z let 1969-1970. Obě položky byly vloženy do stávajícího kartonu č. 1, takže 
nedošlo k žádné změně v metráži archivního souboru MNV Bernartice.

Obecní kronika byla v archivním souboru ponechána jako posteriorum, neboť zápisy 
byly pravidelně vedeny do r. 1979 a poslední kronikářka nastoupivší v r. 1984 sice učinila 
krátký retrospektivní zápis pro osadu Bernartice za roky 1980-1983 i zápis za r. 1984, ale 
ještě téhož roku s psaním kroniky skončila. 

Před zahájením inventarizace byl prověřen archivní soubor nástupnického MNV Stráž, 
v němž však nebyly nalezeny žádné dokumenty z činnosti MNV Bernartice.

Archivní soubor byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro uspořádání a 
inventarizaci  archivních  souborů  místních  národních  výborů  vydaného  Archivní  správou 
Ministerstva vnitra ČR a podle Metodického pokynu pro inventární zpracování archivních 
fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/006-3120/2007.

V archivním souboru byla provedena vnitřní skartace (Protokol o vyřazení dokumentů 
ve vnitřní  skartaci  č. j.:  SOAP/090-0556/2008-40.02 ze dne 20. 08.  2008 schválený č. j.: 
SOAP/008-3464/2008 ze dne 19. 12. 2008), při níž byly vyřazeny: dokumenty v celkovém 
rozsahu 0,65 bm  (účetní  knihy, krátkodobá statistika,  mzdové listy,  zprávy a informace o 
občanech, pokyny a metodika ONV a KNV, razítka), čímž se konečná metráž archivního 
souboru změnila na konečných 1,45 bm. Do skartace nebyly zařazeny 4 knihy, a sice pokladní 
deníky vedené v letech 1946-1949, 1957 a 1972-1974, resp. deník SBČS z r.  1953, které 
zůstaly v inventárním seznamu jako náhrada za nedochované hlavní knihy, resp. knihy příjmů 
a  výdajů.   K ponechání  inventárních  knih  v  archivním souboru  bylo  přistoupeno  z  toho 
důvodu, že jsou v nich zaneseny obecní nemovitosti.

Při  inventarizaci  byl  archivní  soubor  přemanipulován  a  v  současnosti  je  tvořen  48 
 úředními knihami, 5 podacími protokoly a 8 kartony.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1 - 5, 48) a II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Archivní  soubor  dokumentů  z  činnosti  MNV  Bernartice  náleží  mezi  relativně 
uspokojivě dochované soubory pocházející  z malých obcí.  Více či  méně rozsáhlé skupiny 
jednotlivých  druhů  písemností  poskytují  přibližný  obraz  fungování  nejnižšího  článku 
samosprávy v malé obci v průběhu 34 let. Zejména poměrně ucelená řada zápisů je základním 
zdrojem informací k poválečným dějinám lokality. Společně s ostatními archivními soubory 
bernartických původců, tj. Archiv obce, Farní úřad, JZD, Mateřská škola, Německá obecná 
škola, Základní devítiletá škola a Záložna a Kampelička jej lze vytěžit k získání poměrně 
uceleného  přehledu  o  dějinách  kdysi  významné  vesnice,  která  kdysi  bývala  centrem 
samostatného panství a i po dosídlení jednou z významnějších obcí na Strážsku.
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V. Záznam o uspořádání archivního souboru

Archivní  soubor  MNV Bernartice  uspořádala  a  inventární  pomůcku  sestavila  PhDr. 
Markéta Novotná v červenci 2008 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 23. prosince 2008 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Archivní soubory:

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21/ B6, Obecní záležitosti jednotlivých obcí, 1945 – 
1952 (Bernartice)

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, 1945 – 1947 (Bernartice)

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, Evidenční lístky členů MSK / MNV 1946 – 1949 
(Bernartice)

Okresní národní výbor Tachov, sign. 53, Zápisy z porady vedoucích oddělení ONV, seznamy 
tajemníků 1953 – 1954 

Okresní národní výbor Tachov, sign. 52, Reorganizace MNV 1950 – 1953

Okresní národní výbor Tachov, sign. 129, Zápisy z revizí MNV, Bernartice 1955 – 1968

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Zprávy o volbách do MNV 1954, 1971

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

Prameny tištěné

Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročníky 1960, 1968, 1969, 1971

Úřední list republiky Československé – ročník 1945

Volby do ústavodárného Národního shromáždění dne 26. května 1946, část II. Volební 
výsledky podle obcí, sešit 2. Volební kraj V – VII Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, in: 
Zprávy Státního úřadu statistického, řada B, číslo 4 – 6, ročník XXVII. (1946) číslo 26 – 28

II. Literatura

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od 
počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

akce Z – akce zlepšování

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

ČRS – český rybářský svaz

Čsl. – Československá(ý, é)

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. - evidenční

inv. č.  – inventární číslo

JPKVČ – jednotný plán kulturně výchovné činnosti

JZD – jednotné zemědělské družstvo

k. ú. - katastrální území 

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

Sb. – sbírky

SBČS – Státní banka československá

SOkA – státní okresní archiv
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Kniha zápisů ze schůzí pléna 1948 – 1956 K 1
a rady (25. 1. 1948 – 13. 2. 1956)

2 Kniha zápisů ze schůzí pléna 1956 – 1957 K 2
a rady (22. 5. 1956 – 5. 2. 1957)

3 Kniha zápisů ze schůzí pléna 1957 – 1962 K 3
a rady (19. 2. 1957 – 18. 4. 1962)

4 Kniha zápisů ze schůzí pléna 1962 – 1965 K 4
a rady (19. 4. 1962 – 13. 12. 1965)

5 Kniha zápisů ze schůzí pléna 1975 – 1979 K 5
a rady (17. 1. 1975 – 13. 12. 1979)

6 Kniha evidence usnesení pléna a rady 1977 – 1978 K 6

7 Kniha zápisů finanční komise 1960 – 1964 K 7

8 Kniha zápisů sociální komise 1961 – 1972 K 8

9 Kniha zápisů sociální komise 1973 – 1976 K 9

Úřad národního výboru
Úřední knihy

10 Hlavní kniha 1949 K 10

11 Hlavní kniha 1950 K 11

12 Hlavní kniha 1951 K 12

13 Hlavní kniha 1952 K 13

14 Kniha příjmů 1954 K 14

15 Kniha příjmů 1955 K 15

16 Kniha příjmů 1956 K 16

17 Kniha příjmů 1957 K 17

18 Kniha příjmů 1958 K 18

19 Kniha příjmů 1959 – 1960 K 19

20 Kniha příjmů 1961 K 20

21 Kniha příjmů 1962 K 21

22 Kniha příjmů 1972 K 22
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

23 Kniha výdajů 1954 K 23

24 Kniha výdajů 1955 K 24

25 Kniha výdajů 1956 K 25

26 Kniha výdajů 1958 K 26

27 Kniha výdajů 1959 K 27

28 Kniha výdajů 1960 K 28

29 Kniha výdajů 1961 K 29

30 Kniha výdajů 1962 K 30

31 Kniha výdajů 1963 K 31

32 Kniha výdajů 1964 K 32

33 Kniha výdajů 1965 K 33

34 Kniha výdajů 1968 K 34

35 Kniha výdajů 1970 K 35

36 Kniha výdajů 1972 K 36

37 Kniha výdajů 1973 K 37

38 Pokladní deník 1946 – 1949 K 38

39 Pokladní deník 1957 K 39

40 Pokladní deník 1972 – 1974 K 40

41 Deník SBČS 1953 K 41

42 Kniha inventární 1954 K 42

43 Kniha inventární 1961 K 43

44 Kniha inventární 1961 K 44

45 Kniha inventární 1963 – 1964 K 45

46 Kniha inventární 1968 K 46

47 Kniha inventární 1977 K 47

48 Pamětní kniha 1950 – 1979 (1984) K 48
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka
Spisový materiál

a) Registraturní pomůcky

49 Podací protokol 1947 – 1952 R 1
(2. 1. 1947 – 15. 1. 1952)

50 Podací protokol 1957 – 1963 R 2
(5. 1. 1957 – 5. 6. 1963) 

51 Podací protokol 1976 R 3 
(24. 1. 1976 – 31. 12. 1976)

52 Podací protokol 1977 – 1979   R 4
(6. 1. 1977 – 28. 11. 1979)

53 Podací protokol 1979 R 5
(30. 11. - 21. 12. 1979)

b) Spisy

Volby 

54 Zápis o hlasování, zápis o sčítání hlasů 1956 N 1

Návrhy a přihlášky kandidátů k registraci 1957 N 1

Návrhy a přihlášky kandidátů k registraci 1960 N 1

Objednávka hlasovacího lístku 1964 N 1

Návrh volebního programu, 1976 – 1979 N 1

Návrh kandidátů, 1976 – 1979 N 1
přihláška kandidátů NF k registraci,
vyhláška o registraci kandidátů NF,
objednávka hlasovacích lístků,
návrh na složení místní volební komise,
seznam voličů,
legitimační lístky,
voličské průkazy,
zpráva o výsledcích voleb do MNV,
sliby poslanců, jmenování do rady, pléna, komisí

Organizace činnosti národního výboru 

55 Plány práce rady, pléna a komisí 1950 – 1979 N 1

56 Hlášení o politické situaci a schůzové činnosti 1978 – 1979 N 1
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

57 Statistické výkazy 1973 – 1979 N 1
(- o motorovém parku závodové dopravy,
- o technické vybavenosti obce,
- o občanských obřadech a slavnostech,
- o správě, provozu a údržbě VaK, 
- bytové hospodářství socialistického sektoru,
- o kapacitě a výkonech ubytovacích zařízení,
- karty šetření občanské vybavenosti sídel)

58 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1962 – 1979 N 2

Funkcionáři, pracovníci aparátu NV, podniků a zařízení NV

59 Jmenování členů (MSK, místní přídělové 1946 – 1976 N 3
komise, strojního družstva, rolnické 
komise, honebního výboru, knihovní rady),
rozvázání pracovního poměru – Štěpán Zajíček,
hodnocení poslanců, mzdové listy funkcionářů,
vybrané údaje o NV, jejich orgánech a poslancích

Kontrolní činnost 

60 Protokoly a zprávy z revizí, dohlídek 1947 – 1979 N 3
a metodických kontrol prováděných ONV

Bezpečnost a ochrana veřejného pořádku

61 Pokyny k zajištění klidu při 10. výročí srpna, 1968 – 1979 N 3
výkazy o projednaných přestupcích

Požární ochrana

62 Prověrky o zabezpečení požární ochrany, 1961 – 1979 N 3
požární nádrže

Vojenské záležitosti, civilní obrana 

63 Odvodní řízení – branci 1973 – 1979 N 3
kontrola vojenské evidence
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Evidence obyvatelstva a sčítání lidu 

64 Policejní přihlášky a odhlášky, seznamy, 1945 – 1946 N 3
odsunové soupisy německého obyvatelstva

 65 Sčítání lidu (tabulky za obce a jejich části) 1970

Evidence a správa majetku 

66 Národní správy, přídělová řízení 1946 – 1964 N 3

67 Hospodářské smlouvy 1963 – 1975 N 3

68 Prodeje rodinných domků 1964 – 1971 N 3

Finanční hospodaření 

69 Zemské příspěvky finančně slabým obcím, 1946 – 1979 N 3
přihláška o oddlužení svazků lidové správy,
Záložna-Kampelička-žádost o zřízení,
sloučení se Záložnou-Kampeličkou ve Stráži

70 Přehledy aktiv a pasiv 1977 – 1979 N 3

71 Roční rozpočty 1948 – 1979 N 3

Plánování

72 Příprava 5LP, plánované práce na r. 1961, 1948 – 1978 N 3
kamenolom jako drobná provozovna NV,
akce financované z mimořádné dotace v r. 1975,
rozpis finančních prostředků a akcí na r. 1978

Výstavba 

73 Rekreační středisko Sycherák v Borku 1961 – 1979 N 4
(smlouvy o stanování, rekreační objekty
evidenční čísla 0 – 059)

Rekreační středisko Sycherák v Borku 1961 – 1979 N 5
(rekreační objekty evidenční čísla 060 – 133)

74 Akce „M“, Akce"Z" 1956 – 1979 N 5

75 Demolice 1964 – 1978 N 5

76 Rozhodnutí, stavební povolení 1947 – 1974 N 5
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Doprava a spoje

77 Výstavba a opravy místních komunikací 1960 – 1974 N 6

Obchod 

78 Smíšená prodejna a pohostinství Jednoty 1957 – 1979 N 6

Zemědělská výroba 

79 Soupis hospodářského zvířectva 1954 – 1979 N 6

80 Obecní přehled o počtu ovocných stromů a keřů 1953 – 1970 N 6

81 Rostlinolékařská péče 1979 N 6

Zemědělská půda 

82 Jednotná evidence půdy 1965 N 7
(pro k. ú. Bernartice, Borek, Dehetná, Strachovice)

83 Evidenční listy o plochách kultur 1954 N 7

84 Vložky k evidenčním listům 1958 N 7

85 Sektorový přehled o plochách kultur 1959 – 1969 N 7

86 Obecní přehled o plochách kultur 1954 – 1972 N 7

87 Hlášení a záznamy o změnách v evidenci půdy, 1952 – 1973 N 7
(náhradní pozemky pro nečleny JZD,
pozemnostní archy - Svoboda Rudolf a Anežka,
Borek-Valcha čp. 16
rekapitulace náhrad v Borku)

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů 

88 Vyúčtování dodávek mléka 1954 – 1958 N 8

Lesy

89 Ozeleňovací akce 1971 – 1978 N 8
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Rybářství

90 Spolupráce s ČRS – převody, výlovy rybníků 1964 – 1978 N 8

Zdravotnictví

91 Laboratorní rozbory vody ve studních 1978 – 1979 N 8

Sociální péče

92 Dar ČSR dětem k svátku matek 1947 – 1964 N 8
(Habartovi, Votavovi), dětský útulek

Školství

93 Mateřská škola (nájemní smlouva na objekt, 1954 – 1978 N 8
personální obsazení, hygienická prověrka,
seznam dětí), základní devítiletá škola
(seznam dětí k zápisu)

Kultura, sport a tělovýchova 

94 Evidence kulturních aktivit 1948 – 1979 N 8
(deník pro evidování kulturně výchovné
činnosti v obci, návrh JPKVČ,
výkaz o kulturně výchovné činnosti,
povolení tanečních zábav)

95 Místní lidová knihovna 1948 – 1964 N 8

Ochrana přírodních a kulturních památek 

96 Návrh vyhlášky ke zřízení oblasti 1964 – 1979 N 8
klidu Valcha,
vyrozumění o zápisu farního kostela
sv. Petra a Pavla do státního seznamu
kulturních památek,
žádost o finanční částku na opravu kostela
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky: Místní národní výbor Bernartice
(archivního souboru)

Značka archivního souboru: MNV Bernartice

Časový rozsah: 1945 – 1979 (1984)

Počet evidenčních jednotek: 61  (48  úředních  knih,  5  podacích  protokolů,  8  
kartonů)

Počet inventárních jednotek: 96

Rozsah bm: 1,45 (0,44 úřední knihy, 0,11 podací protokoly, 0,90 
kartony)

Stav ke dni: 23. 12. 2008

Soubor zpracovala: PhDr. Markéta Novotná

Pomůcku sestavila: PhDr. Markéta Novotná

Počet stran: 20

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
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