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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem archivního souboru je Místní správní komise Málkovice a Místní národní 
výbor  Málkovice  vyvíjející  svou činnost  od  21.  ledna  1946 do  31.  prosince  1963.  Obec 
spadala v letech 1945 – 1963 do politického okresu Tachov. 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 Málkovice. K obci Málkovice náležela osada Malovice.

Podle vládního nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, částečně 
pozměněného vládním nařízením č. 44/1945 Sb., o rozsahu působnosti národních výborů, se 
v každé obci měl ustavit místní národní výbor. Jejich 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.

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.

Ze zápisu ze schůze osídlenců v Malovicích konané dne 17. října 1945 vyplývá, že 
nejprve  byla  zvolena  místní  rolnická  komise  ve  složení:  předseda  František  Kofroň, 
místopředseda Jan Šimeček, zapisovatel Alois Brčák a členové Josef Polívka, Stanislav Velát, 
Josef Rozhoň. Vzhledem k tomu, že při této volbě byli přítomni zástupci Okresní osídlovací 
komise v Tachově, byl současně jmenován František Kofroň, který byl členem této OOK, 
komisařem pro obec Málkovice.  Dosavadnímu německému starostovi obce bylo odebráno 
razítko a správy obce se ujal František Kofroň. Místní správní komise v obci Málkovice byla 
sestavena  teprve  dne  12.  ledna  1946.  Navrženi  byli:  předseda  František  Kofroň, 
místopředseda Jan Šimeček, zapisovatel Alois Brčák a členové Josef Polívka, Stanislav Velát, 
František Zeman. Dále byla ustanovena místní mléčná komise, jejímž předsedou se stal Alois 
Brčák. Okresní správní komise v Tachově jmenovala dne 21. ledna 1946 MSK ve složení: 
předseda František Kofroň a členové Jan Šimeček, Alois Brčák a Josef Polívka.

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., přeměněna na 
místní národní výbor. V Málkovicích se voleb zúčastnilo 93 oprávněných voličů, takže v obci 
byl ustanoven místní národní výbor.
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Na základě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění konaných dne 
26.  května 1946 došlo k přeměně MSK na MNV. Bylo navrženo 12 kandidátů do MNV 
(všichni členové KSČ) a ještě 6 náhradníků. (i když podle počtu obyvatel měl být MNV 9-ti 
členný): František Kofroň, Jan Šimeček, Josef Brož, Josef Vithaus, František Vácha, Alois 
Brčák, Josef Rozhoň, Václav Bartovský, František Kadlec,  Josef Polívka,  Stanislav Velát, 
František Vithaus (+ náhradníci: František Segeč, František Zeman, Jan Vála, Jan Šimeček, 
Jan Hřebejk, František Drazdík). Ze zápisu volební komise ze dne 25. června 1946 vyplývá, 
že  někteří  kandidáti  byli  mezi  sebou  příbuzní,  proto  byli  nahrazeni  náhradníky.  Místo 
Stanislava Veláta byl zvolen František Zeman, místo Františka Vithause Jan Vála a místo 
Františka Váchy Jan Hřebejk. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV dne 5. července 
1946 byl  předsedou zvolen opět  František Kofroň,  místopředsedou Josef  Rozhoň,  členem 
rady Josef Vithaus.  Dále byly ustanoveny komise  – finanční,  živelní,  bytová,  zásobovací, 
hospodářská, stavební, zdravotní a osvětová.

Počátkem roku 1947 navrhli členové MNV též volbu letopisecké komise a kronikáře. 
Volba byla provedena aklamací a členy se stali: František Vácha, Josef Polívka a František 
Kadlec. Zvoleným kronikářem se stal Jan Kestřánek.

Předseda MNV František Kofroň podal v červnu 1948 rezignaci ze zdravotních důvodů 
a pracovního vytížení. Nakonec ale vzal svoji rezignaci zpět, když mu byla na schůzi MNV 
odhlasována důvěra. Již v lednu 1949 došlo na návrh MAV NF a MO KSČ k reorganizaci 
MNV v Málkovicích. Okresní národní výbor v Tachově dne 3. února 1949 odvolal z členství 
MNV v Málkovicích předsedu Františka Kofroně,  místopředsedu Josefa Rozhoně a členy 
Jana Válu, Františka Kadlece, Jana Hřebejka, Václava Bartovského, Jana Šimečka a místo 
nich jmenoval  za členy MNV Jana Kestřánka,  Františka  Hovorku, Josefa Šüto,  Františka 
Drazdíka,  Jana  Šimečka  ml.,  Marii  Bártovskou,  Františka  Váchu  a  náhradníky:  Václava 
Bártovského, Josefa Štrosa, Aloise Tůmu, Františka Segeše, Jana Válu a Josefa Háchu ml. Z 
původního MNV zůstali členy: Josef Vithaus, Josef Polívka, Alois Brčák, František Zeman a 
Josef  Brož.  Ze  zápisu  ze  schůze  MNV  konané  dne  10.  února  1949  vyplývá,  že  novým 
předsedou byl zvolen Jan Kestřánek, místopředsedou Alois Brčák a třetím členem rady Jan 
Šimeček  (ještě  v  srpnu  1949  byla  odvolaná  Marie  Bártovská  a  místo  ní  zvolen  Václav 
Bártovský).

Reorganizace MNV v Málkovicích proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 
14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů,  na návrh MAV NF. ONV v Tachově 
dne  30  května  1950 jmenoval  12  navržených členů MNV – František  Kofroň,  František 
Hovorka,  Jan  Šimeček,  Emilie  Brožová,  Josef  Vithaus,  Josef  Rozhoň,  František  Kadlec, 
František Zeman, Jan Vála, Jaroslav Štros, Ludmila Brčáková, Jindřich Stieber. Na ustavující 
schůzi dne 30. května 1950 byl předsedou MNV zvolen František Hovorka, místopředsedou 
František Kofoň a pokladníkem Josef Vithaus. V té době fungoval v Málkovicích újezdní 
tajemník Václav Kovařík. I nadále v obci docházelo ke změnám na postech členů MNV.

Dne 11. října 1952 proběhla volba VŽ při MNV. Navrženo a zvoleno bylo 9 členek 
výboru: Anastazie Velátová, Růžena Váchová, Marie Kadlecová, Marie Bártovská, Ludmila 
Brčáková ml., Marie Kestřánková, Marie Hovorková, Marie Vithausová, Emilie Brožová ml. 
Předsedkyní VŽ byla zvolena Marie Kadlecová.

V roce 1953 byl  ustanoven novým tajemníkem František Hudlička,  který spravoval 
současně obce Málkovice a Kurojedy.

Do struktury 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., 
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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. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito 
normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské 
národní  výbory.  Poměrně  zásadně  však  byla  změněna  jejich  vnitřní  organizace  zrušením 
referentského systému, jehož místo zaujaly jednotlivé odbory národních výborů, v jejichž čele 
již nestáli členové rady, nýbrž úředníci.

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 volí 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 uskutečněny první 
volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo. Volební období bylo 
stanoveno na tři roky. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954.

Do  voleb  v  květnu  1954  bylo  navrženo  9  kandidátů:  Stanislav  Velát,  František 
Hovorka,  Josef  Hácha  ml.,  Hildegarda  Štollová,  Božena  Polívková,  Jan  Noska,  Jan 
Kestřánek, Josef Brož a Alois Kadlec. Ze zápisů o hlasování a sčítání hlasů však vyplývá, že 
bylo zvoleno pouze 7 navržených kandidátů (Josef Hácha ml., Hildegarda Štollová, Božena 
Polívková,  Jan  Noska,  Jan  Kestřánek,  Josef  Brož,  Alois  Kadlec)  a  2  kandidáti  (Stanislav 
Velát a František Hovorka) nezískali  nadpoloviční počet hlasů, a proto se dne 30. května 
1954 konaly nové doplňovací volby do MNV. Při této volbě byli zvoleni František Drazdík a 
František Segeč. Předsedou MNV byl zvolen František Drazdík, tajemníkem Jan Kestřánek, 
třetím členem rady František Segeč. Následovala volba komisí: předsedou finanční komise 
byl zvolen Alois Kadlec, předsedou zemědělské komise Josef Brož, předsedkyní zdravotní 
komise Hildegarda Štollová.

V následujících volbách konaných dne 19. května 1957 bylo zvoleno 9 členů do MNV 
– Alois Tůma, Alois Brčák, František Segeč, Josef Polívka, Josef Noska, František Kadlec, 
Marie Hovorková, Anastázie Velátová a Jiří Staněk. Předsedou MNV byl zvolen Alois Brčák, 
tajemníkem Josef Noska, pokladní a účetní službou pověřena Marie Hovorková (od 1. června 
1957). Marie Hovorková byla od července 1958 zvolena tajemnicí MNV.

V dalších volbách konaných 12. června 1960 bylo do MNV zvoleno 10 členů: Josef 
Polívka,  Josef  Liška,  Josef  Nosek,  Alois  Tůma,  Josef  Brož,  František  Zeman,  Marie 
Vithausová, Hilda Štolová, Marie Hovorková, Alois Brčák, Josef Kadlec, Josef Štros, Václav 
Pešta, Jan Kestřánek. Předsedou MNV byl zvolen Josef Polívka a tajemníkem Josef Liška. 
Ustaveny byly komise: zemědělská,  finanční, kulturní a výchovně školská a pro výstavbu. 
Podle zprávy o výsledku dohlídky o finančním hospodaření MNV v dubnu 1961 provedeném 
finančním odborem ONV v Tachově zároveň vyplývá, že činnost MNV a stálých komisí byla 
nedostačující, funkcionáři neplnili svoje úkoly (funkcionáři měli mezi sebou osobní rozpory) 
a  tím porušovali  tehdy platné zákony a nařízení.  3  členové rady se z  obce odstěhovali  a 
tajemník Josef Liška bez jakéhokoliv projednání v národním výboru z obce odešel. Novým 
tajemníkem byl zvolen Alois Brčák. Pokladní a účetní službu vykonávala Zdeňka Peštová do 
31. prosince 1960, od 1. března 1961 ji převzal Josef Nosek.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., k reorganizaci 
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okresu Tachov, do něhož 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 Málkovice s částí obce Malovice náležely i nadále pod správu ONV Tachov. Zároveň 
došlo  k  reorganizaci  krajů  a  sloučením  Plzeňského  a  Karlovarského  kraje  vznikl  kraj 
Západočeský.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1963  začala 
projednávat otázka sloučení obce Málkovice s obcí Kurojedy. V listopadu 1963 sloučení obcí 
schválily oba  národní  výbory a  obec Málkovice  byla  podle  usnesení  plenárního  zasedání 
ONV  v Tachově  ze  dne  31.  ledna  1964  sloučena  s  účinností  od  1.  ledna  1964  s  obcí 
Kurojedy,  pro kterou byl  stanoven název Kurojedy.  Avšak toto  sloučení  nebylo konečné, 
neboť při dalších územních změnách v okrese Tachov byla s účinností od 1. 1. 1980 část obce 
Málkovice vyčleněna z obce Kurojedy a přičleněna k obci Bor.

Předsedové MSK a MNV v Málkovicích v letech 1946 – 1963

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
František Kofroň 21. 1. 1946 25. 6. 1946 (MSK)

5. 7. 1946 3. 2. 1949 (MNV)
Jan Kestřánek 10. 2. 1949 květen 1950
František Hovorka 30. 5. 1950 květen 1954
František Drazdík 30. 5. 1954 květen 1957
Alois Brčák 1. 6. 1957 červen 1960
Josef Polívka červen 1960 31. 12. 1963

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty původce byly ukládány nejprve v domech předsedů MSK a MNV, jak o 
tom svědčí první zápis o archivní dohlídce provedené u MNV v Málkovicích z 31. října 1953. 
V té době však měl již mít MNV svou úřadovnu, protože v dubnu 1949 na přípis ONV v 
Tachově měla být zřízena úřadovna pro MNV. Navržena byla místnost v čp. 9 v Málkovicích 
a  v  čp.  24  v  Malovicích,  ale  z  dochovaných archiválií  není  zřejmé,  která  varianta  byla 
nakonec vybrána.

Z prvního zápisu rovněž vyplývá, že v obci nebyla vůbec povědomost o písemnostech 
německé samosprávy z období před rokem 1945. Spisy MNV z let 1945 – 1948 byly nalezeny 
na půdě v domě předsedy MNV a ihned prohlédnuty: „důležitější věci byly vybrány a svázány 
do dvou balíků, ostatní spisy byly určeny do sběru a dány do koše“. Rovněž bylo činovníkům 
MNV vytčeno, že nepoužívají řádný spisový plán pro ukládání písemností.

Situace se ale o mnoho nezměnila, protože v roce 1956 při další kontrole spisů MNV 
(29. května) je pouze lakonicky konstatováno, že je „nová spisovna vedena a zakládána do 
pořadačů“. Při této kontrole však byly nalezeny písemnosti, které MNV převzal po německé 
samosprávě (zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva – inv. č. 1, kronika – inv. č. 15 a podací 

6



protokol – inv. č. 16).

Žádné  jiné  zprávy  o  dohlídkách  spisovny  se  již  nedochovaly  a  s  největší 
pravděpodobností do zrušení MNV již ani žádné kontroly spisovny neproběhly. Po zrušení 
MNV byl materiál 11. února 1964 předán Okresnímu archivu Tachov se sídlem ve Stříbře 
(číslo přírůstku 29). Materiál byl předán zcela neproskartovaný a jednalo se zřejmě o pouhé 
fyzické předání všech nalezených dokladů z činnosti  MNV. Nikde nebyly nalezeny žádné 
zmínky o tom, že by byl nějaký materiál předán nástupnickému MNV Kurojedy.

Na dochovaných spisech jsou většinou uváděna čísla jednací, ale žádné spisové znaky, 
což plně odpovídá zjištěním z výše uvedených dohlídek spisovny.

Podací protokoly byly sice vedeny, ale některé záznamy z určitých období chybí (proč 
tomu tak je není vůbec jasné). Protokolární knihy jsou navíc částečně poškozené a poničené 
plísní.

V roce 1947 byl v obci zvolen kronikář Jan Kestřánek, který převzal německy psanou 
kroniku (zápisy začínají v roce 1923 a končí rokem 1934), avšak kroniku psal pouze do konce 
roku 1948.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před  zahájením  pořádání  byl  archivní  soubor  MNV  Málkovice  tvořen  3  úředními 
knihami,  2  podacími  protokoly,  22  kartony a  14  razítky  z  let  (1923)  1945  –  1963.  Při 
inventarizaci archivního souboru byly prověřeny archiválie nástupnických MNV Kurojedy a 
MěNV Bor, kde nebyly nalezeny žádné písemnosti týkající se MNV Málkovice.

V archivním souboru MNV Málkovice byl ponechán 1 pokladní deník z let  1947 – 
1950 (není zcela úplný, chybí listy č. 1 – 2), neboť se nedochovaly žádné jiné účetní knihy z 
těchto let, a dále 2 deníky z let 1957 – 1958, neboť chybí knihy příjmů a výdajů z těchto let.

Mezi zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva, MSK, rady a pléna MNV jsou v knize 
(inv.  č.  1)  nahodile  a jednotlivě  i  zápisy z  dalších  schůzí  (např.  honebního společenstva, 
finanční  komise  aj.).  Podací  protokoly  (inv.  č.  16  –  19)  nejsou  vedeny  pravidelně.  V 
některých chybí celé měsíce a není vůbec jasné z jakého důvodu.

V  archivním  souboru  MNV  Málkovice  byla  provedena  vnitřní  skartace  (Protokol 
o vyřazení dokumentů ve vnitřní skartaci č. j.: SOAP/090-0472/2008-40.02 z 27. 06. 2008 
a schválený č. j.:  SOAP/008-3298-3300/2008 ze dne 3. 3.  2009),  při  níž  byly vyřazeny 4 
deníky z let 1954,  1955, 1956, 1959, 3 pokladní knihy z let 1954, 1956, 1957, 1 pokladní 
deník (neúplný, z knihy je zachováno pouze pár listů) z let 1958 – 1960, 2 knihy pohledávek 
a dluhů z let 1954 – 1955, 2 knihy hotově placených příjmů a peněžních zásilek z let 1954, 
1956, 1 kniha materiálových zásob (zcela bez zápisů) z roku 1954,  spisy (účetní doklady, 
faktury,  platební  příkazy,  dodací  listy,  stvrzenky,  převodní  poukázky,  duplicitní  statistiky, 
prázdné formuláře) z let 1945 – 1963 a 14 razítek z let [1946 – 1963] (viz otisky) v celkovém 
rozsahu 0,60 bm.

Při  inventarizaci  byl  archivní  soubor  přemanipulován  a  v  současnosti  je  tvořen  15 
úředními knihami, 4 podacími protokoly a 9 kartony. Přemanipulováním a novou adjustací 
byla rovněž snížena celková metráž na konečných 1.33 bm.
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V archivním souboru je ponechána kniha zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva (inv. 
č. 1) vedená v letech 1929 – 1943, neboť je v ní dále pokračováno zápisy ze schůzí MSK a 
MNV v letech 1945 – 1954. Taktéž je v archivním souboru ponechána pamětní kniha (inv. č. 
15)  se  zápisy  německé  samosprávy  z  let  1923  –  1935,  protože  v  jejím  vedení  bylo 
pokračováno v letech 1947 – 1948 a podací protokol 1945 – 1949 (inv. č. 16). Německé 
zápisy v něm obsahují údaje za léta 1941 – 1945.

Archivní soubor byl uspořádán podle Metodického pokynu pro inventární zpracování 
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/006-
3120/2007.

Fyzický stav archivního souboru není zcela dobrý (část archiválií, týká se to i knih, je 
špinavých, vazby i některé listy jsou poškozené, listy podacího protokolu (inv. č. 16) částečně 
napadené i plísní).

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1 a 15) a II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština a před rokem 1945 němčina.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Archiválie  MNV  Málkovice  jsou  díky  dochování  velkého  počtu  spisů  ukázkou 
fungování malého MNV v pohraničí. Významnými jednotlivinami jsou pak kniha zápisů (inv. 
č.  1)  a  pamětní  kniha  obce  (inv.  č.  15),  která  byla  založena  již  v  roce  1923 německou 
samosprávou obce.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní  soubor  MNV  Málkovice  uspořádala  a  inventární  pomůcku  sestavila  Jana 
Zímová v sprnu – říjnu 2008 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 16. března 2009 Jana Zímová
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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/ D8, Obecní záležitosti jednotlivých obcí, 1945 – 
1952 (Málkovice)

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

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

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 zrušených MNV, Málkovice 1955 – 
1962

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

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Konečné výsledky voleb do MNV, obce K – V, 
1957

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 – ročník 1960

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

AO – archiv obce

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. – evidenční

HTÚP – hospodářsko – technické úpravy pozemků

inv. č. – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kart. – karton

MO KSČ – místní organizace Komunistické strany Československa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

OOK – okresní osidlovací komise

Sb. – sbírky

sign. – signatura

VŽ – výbor žen
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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 obecního zastupitelstva, (1929) 1945 – 1954 K 1
MSK, pléna a rady MNV a veřejných schůzí

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
A. Účetní knihy

2 Hlavní kniha 1953 K 2

3 Kniha příjmů 1954 K 3

4 Kniha příjmů 1955 K 4

5 Kniha příjmů 1956 K 5

6 Kniha příjmů 1959 – 1960 K 6

7 Kniha výdajů 1954 K 7

8 Kniha výdajů 1955 K 8

9 Kniha výdajů 1956 K 9

10 Kniha výdajů 1957 K 10

11 Kniha výdajů 1959 K 11

12 Pokladní deník 1947 – 1950 K 12

13 Deník 1957 K 13

14 Deník 1958 K 14

B. Pamětní knihy

15 Pamětní kniha (1923) 1947 – 1948 K 15

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

16 Podací protokol (1941) 1945 – 1949 R 1
[červenec] 1941 – 5. 4. 1945
8. 11. 1945 – 1. 6. 1949
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

17 Podací protokol 1949 – 1953 R 2
2. 6. 1949 – 13. 4. 1953

18 Podací protokol 1953 – 1954 R 3
24. 4. 1953 – 30. 12. 1954

19 Podací protokol 1955 – 1957 R 4
3. 1. 1955 – 7. 1. 1957

B. Spisy

Statutární záležitosti organizace, kontrola

20 Statutární záležitosti (souhlas MNV s úpravami 1947 – 1951 N 1
hranic obce, návrh změny názvu místní části
obce Kahlhäuser)

21 Volby (směrnice, pokyny, voličské seznamy, 1946 – 1957 N 1
hlasovací lístky, volby ÚNS 1946, volby NS 1948,
volby do MNV 1954 a 1957, zápisy o hlasování)

22 Organizace činnosti národního výboru (hlášení pro 1947 – 1962 N 1
ONV, plány práce MNV, podklady pro ustavující
schůzi, celoobecní závazky, soutěže mezi MNV)

23 Oběžníky, nařízení, vyhlášky 1945 N 1

Oběžníky, nařízení, vyhlášky 1946 – 1963 N 2

24 Funkcionáři 1946 – 1961 N 2

25 Kontrolní činnost (kontroly MNV prováděné 1953 – 1961 N 2
nadřízenými orgány, nápravná opatření, archivní
dohlídky)

Vnitřní správa  a ochrana veřejného pořádku

26 Bezpečnost (trestní komise, evidence a šetření 1948 – 1961 N 2
přestupků, oběžníky, pokyny, nařízení)

27 Požární ochrana (oběžníky, nařízení, hlášení, 1948 – 1961 N 2
požární sbor v obci, reorganizace dobrovolného
hasičského sboru, žňové hlídky, kmenové listy)

28 Vojenské záležitosti (evidenční výkazy a listy koní 1945 – 1961 N 2
a majitelů, povolávací rozkazy, jmenný seznam
povolanců, vojáků v záloze, členů svazu brannosti)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

29 Obyvatelstvo (evidence a hlášení přechodného 1945 – 1961 N 2
pobytu, soupisy obyvatelstva, jmenný seznam
osídlenců, hlášení o počtech obyvatel a čp.)

30 Státní občanství a šetření národní spolehlivosti 1946 – 1954 N 2
(směrnice, osvědčení o státní a národní spolehlivosti)

31 Matriční záležitosti (pokyny, nové uspořádání 1949 – 1961 N 2
matričních obvodů, oznámení o narození, úmrtí,
uzavření sňatku, povolení sňatku)

32 Odsun Němců (seznamy Němců k odsunu, 1945 – 1946 N 3
evidenční listy, nařízení, oběžníky, soupisy majetků
Němců, soupisy bývalých příslušníků německé
branné moci a vojenských složek, členů NSDAP,
uprchlíků, cizinců)

Finance a plánování

33 Evidence a správa majetku (konfiskace majetku, 1945 – 1961 N 3
národní správa, přihlášky k soupisu nepřátelského
majetku, seznam rodinných domů určených
k přídělu, pronájmy, válečné škody, soupisy
živého i mrtvého inventáře, žádosti o přidělení
zkonfiskovaného majetku, finanční vypořádání
za příděly,výměry nájemného, vyhlášky)

34 Přehled o hospodaření obce na zkonfiskovaném 1946 – 1949 N 3
zemědělském majetku 

35 Finanční hospodaření (rozpočty obce, účetní 1945 – 1956 N 4
závěrky, mimořádný rozpočet, vyhlášky, úhrady
školních rozpočtů, obecní vklady)

36 Místní daně a poplatky (evidence plátců, přehledy 1946 – 1961 N 4
výkazů, předpisy místních daní a poplatků)

37 Plánování (budovatelský plán) 1947 N 4

Výstavba

38 Výstavba (plán prací akce „5 M“ a akce „Z“, 1946 – 1961 N 4
demoliční povolení, výstavba veřejného osvětlení,
vepřína, kulturního domu, telefonní stanice, mostní
váhy, elektrizace obce, určení stavebního obvodu)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Místní hospodářství

39 Živnosti (provozování živností, vydání zrušovacích 1947 – 1953 N 4
výměrů)

Doprava

40 Dopravní obslužnost (zřízení autobusové tratě, 1951 – 1960 N 4
zajištění chodu zimní silniční služby)

Obchod

41 Zásobování obce prostřednictvím pojízdné prodejny 1956 – 1961 N 4

Pracovní síly

42 Souhlasy s uvolňováním pracovních sil, 1946 – 1961 N 4
brigádnické výpomoci, schválení plánu pracovních
sil 

Zemědělství

43 Zemědělské družstevnictví (ustavení JZD, 1952 – 1960 N 5
přípravy na slučování JZD, plány práce,
zprávy a rozbory hospodaření)

44 Zemědělská statistika (závodové dotazníky 1945 – 1960 N 5
a listy, evidenční listy o plochách kultur)

Zemědělská statistika (obecní přehledy a sumáře, 1945 – 1960 N 5
soupisové a sběrné listy)

Zemědělská statistika (soupisy hospodářských zvířat, 1945 – 1961 N 6
obecní sumáře a přehledy, sběrné listy)

Zemědělská statistika (počty osob trvale činných 1946 – 1961 N 6
v zemědělství, soupisové archy, sběrné listy, 
sčítání hospodářských strojů a nářadí)

45 Zemědělská výroba (živočišná výroba, rostlinná 1945 – 1961 N 6
výroba, rozpisové sumáře a smlouvy o výrobě
zemědělských výrobků, plány výroby, výkazy)

46 Včelařství (obecní výkazy, zápis ze schůze držitelů 1947 – 1961 N 7
včel, nákaza ve včelíně a veterinární opatření)

47 Mechanizace (seznam zemědělských strojů v obci) 1950 N 7

48 Ochranná opatření proti škůdcům a veterinární 1948 – 1960 N 7
opatření
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. Jednotka

49 Zemědělská půda (přídělové listiny, evidenční 1946 – 1961 N 7
štítky a výměry orné a zemědělské půdy, změny
a úpravy pozemků, evidence majitelů půdy,
převody zemědělských a lesních pozemků,
záznam o změně v evidenci půdy)

50 Povinné dodávky (evidenční listy dodávek) 1952 – 1954 N 7

Povinné dodávky (pokyny, nařízení, dodávkové 1945 – 1961 N 8
smlouvy a výkup zemědělských výrobků, přehledy
a výkazy plnění dodávkových úkolů)

Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

51 Lesy (těžba a odvoz dřeva, nájemní smlouvy, 1946 – 1961 N 9
předání lesů)

52 Myslivost (honební výbor, pachtovní smlouva) 1946 – 1953 N 9

53 Rybářství (výlovy, žádost o vrácení rybníka) 1949 – 1960 N 9

Vodní hospodářství

54 Evidence studní v obci, zjištění závadné vody 1950 – 1953 N 9

Ochrana životního prostředí

55 Odpadové suroviny (rozpisy plánů sběru 1948 – 1961 N 9
odpadových surovin)

Zdravotnictví a sociální péče

56 Zdravotnictví (seznam dětí k povinnému očkování, 1947 – 1960 N 9
zdravotní obvody, povinné rentgenologické
vyšetření obyvatelstva)

57 Sociální péče (sociální výpomoc, sbírky na 1947 – 1960 N 9
pomoc poškozeným)

Školství

58 Školství (zápisy žáků do škol, posudky, výuka) 1947 – 1961 N 9

Kultura

59 Kulturní a osvětová činnost v obci 1949 – 1960 N 9

16



Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

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

Značka archivního souboru: MNV Málkovice

Časový rozsah: (1923) 1945 – 1963

Počet evidenčních jednotek: 28  (15  úředních  knih,  4  podací  protokoly,  9  
kartonů)

Počet inventárních jednotek: 59

Rozsah bm: 1,33 (0,16 úřední knihy, 0,09 podací protokoly, 1,08 
kartony)

Stav ke dni: 16. března 2009

Archivní soubor zpracovala: Jana Zímová

Pomůcku sestavila: Jana Zímová

Počet stran: 17
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Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
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