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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu
Původcem archivního fondu je Místní správní komise Pernolec a Místní národní výbor
Pernolec vyvíjející svou činnost od 8. října 1945 do 30. června 1960. Obec spadala v letech
1945-1960 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 Pernolec.
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.
Dne 3. srpna 1945 byl bývalý německý starosta obce Pernolec Josef Bühl zatčen
americkou armádou, proto byl pověřen od 8. srpna 1945 vedením obecní agendy Josef Šimek
(vyslaný do obce Pernolec jako žňový dozorce). Okresní správní komise v Tachově poté
jmenovala dne 24. srpna 1945 Josefa Šimka zatímním zmocněncem OSK pro dozor nad
výkonem obecní agendy v obcích Pernolec a Trnová. Místní správní komise (zatím pouze
dvoučlenná) byla jmenována dne 8. října 1945 OSK v Tachově ve složení – Josef Šimek
(zmocněnec OSK) a Josef Chára (majitel zbytkového statku). Dne 25. listopadu 1945 (když
už bylo v obci více nových dosídlenců) se konala schůze občanů, při které bylo navrženo
rozšíření místní správní komise na pět členů v následujícím složení: předseda Josef Šimek,
místopředseda Josef Vaňkát, členové Josef Chára, Josef Dorážka a Josef Svoboda. OSK v
Tachově však jmenovala dne 3. prosince 1945 pouze předsedu Josefa Šimka a členy Josefa
Vaňkáta a Josefa Cháru. Proč nebyli jmenováni zbylí dva členové není možné zjistit.
Předseda Josef Šimek však působil ve funkci pouze krátce, neboť již 19. prosince 1945
rezignoval. Na funkci předsedy byl navržen dosavadní člen MSK Josef Vaňkát a novým
členem opět Josef Dorážka, kteří byli jmenováni OSK dne 20. prosince 1945.
I nadále docházelo ke změnám ve složení MSK. Již v únoru 1946 vystřídal ve funkci
předsedy Josefa Vaňkáta člen MSK Josef Chára a novým členem byl navržen Josef Svoboda
(místo Josefa Dorážky). Jmenováni byli dne 12. února 1946 OSK v Tachově.
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
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do ústavodárného Národního shromáždění, ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro
vznik místního národního výboru byl počet 50 platných voličských hlasů v obci. Pokud počet
platných hlasů nedosáhl tohoto počtu, fungovala v obci i nadále místní správní komise
nejdéle do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení č. 14/1950 Sb., o organisaci
místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor. V Pernolci se voleb
zúčastnilo 48 oprávněných voličů, takže v obci i nadále působila místní správní komise.
Na základě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění konaných dne
26. května 1946 došlo ke změnám ve složení MSK v Pernolci. Dne 14. srpna 1946 byli
odvoláni předseda Josef Chára a člen Josef Svoboda z členství MSK. Okresní národní výbor
v Tachově dne 14. srpna 1946 jmenoval nově navrženou MSK ve složení: předseda František
Pávek a členové František Kopic, Jan Tvrdík, Josef Vaňkát, Antonín Venclík a Karel Vaňkát.
Ustavující schůze MSK se konala 18. srpna 1946. Funkci místopředsedy zastával Josef
Vaňkát.
K dalším změnám v MSK v Pernolci došlo na počátku roku 1948. Novým předsedou
byl jmenován dne 7. ledna Jan Tvrdík a hned 24. února dva noví členové MSK za
komunistickou stranu Josef Vrána a František Veleta. V červnu 1949 mělo dojít opět ke
změnám ve složení MSK, ale ONV v Tachově upozornil MSK, že je v obci 108 obyvatel a 56
oprávněných voličů, tudíž bylo možné přeměnit MSK na MNV. Na základě této skutečnosti
se konala dne 14. června 1949 schůze a MAV NF oznámil ONV zvolení MNV v
následujícím složení: předseda Vojtěch Pajer, místopředseda Josef Svoboda, členové Jaroslav
Hamršmíd, Josef Kalenda, František Veleta, Josef Vrána, Josef Dorážka ml., Rudolf Rajdl,
Václav Štěpánek a 5 náhradníků (Josef Dušek, Josef Petlička, Jaroslav Pávek, František
Oliva, Josef Vaňkát). ONV v Tachově odsouhlasil návrh přeměny MSK na MNV ve schůzi
rady dne 28. června 1949.
V souvislosti s realizací zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, byla v jednotlivých
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah.
Obec Pernolec spadala od 1. ledna 1950 do matričního obvodu Tachov. Při územních
změnách v roce 1960, kdy došlo k novému uspořádání matričních obvodů v okrese Tachov,
obec Pernolec sloučená s účinností od 1. července 1960 s obcí Částkov spadala i nadále do
matričního obvodu Tachov. Vzhledem k tomu, toto sloučení nebylo konečné, neboť s
účinností od 1. července 1980 náležela spolu s Částkovem pod správu obce Staré Sedliště,
došlo též ke změně matričního obvodu do Boru, ale definitivně od 24. listopadu 1990 patří
Pernolec znovu pod správu obce Částkov a opět do matričního obvodu Tachov.
Reorganizace MNV proběhla v květnu 1950 podle § 27 odst. 1, vládního nařízení
č. 14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. Navržen byl
15členný MNV – Vojtěch Pajer (předseda), Jaroslav Svoboda st., Rudolf Rajdl, František
Oliva, Antonín Venclík, Josef Vrána, Josefa Kalendová, Josef Hůďa, Božena Pávková,
Václav Štěpánek, Marie Vaňkátová, František Kopic, František Veleta, Karel Vaňkát, Josef
Dorážka st. Náměstkem předsedy a současně zemědělským referentem byl zvolen Jaroslav
Svoboda st., finančním referentem Rudolf Rajdl, školským a osvětovým referentem František
Oliva, zásobovacím referentem Josef Vrána.
Počátkem roku 1951 se členové MNV v Pernolci na své schůzi usnesli na návrhu
změny názvu obce z Pernolce na Josefov. Jako důvod uvedli fakt, že v obci převládá většina
Josefů. Tímto kuriózním návrhem se však ONV Tachov ani nezabýval a název obce zůstal
beze změn.
Vládním nařízením č. 119/1951 Sb., o tajemnících místních národních výborů, byla
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upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustanovit a
odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou
činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil se jejich pokyny a současně byl odpovědný
radě, předsedovi a tajemníkovi nadřízeného ONV, kteří rovněž usměrňovali jeho práci.
Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i
pomocník MNV, a to zejména v oboru zemědělské výroby; podrobnější popis jeho
působnosti je uveden v ustanoveních písm. a) – f ) odst. 1 § 3 výše uvedeného vládního
nařízení.
Funkci tajemníka v Pernolci (současně i pro obec Trnová) vykonával nejpozději k 17.
únoru 1953 Jan Matějka. Okresní národní výbor v Tachově svým usnesením ze dne 11. září
1953 rozhodl o reorganizaci obvodů místních tajemníků v okrese Tachov v rámci úspornosti
ve veřejné správě. S účinností od 1. října 1953 byl pověřen funkcí tajemníka Bohumil Syrový
současně pro obce Pernolec a Trnová.
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.,
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 organisaci
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 vnitřní organizace větších národních
výborů (obce nad 6000 obyvatel) 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., o národních výborech, se volil do místních
národních výborů jeden člen nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle
velikosti obce. V obcích do 900 obyvatel se volilo 9 členů. Místní národní výbory se měly
scházet ke svým zasedáním nejméně jedenkrát za měsíc (§10). Rada národního výboru
se skládala z předsedy NV, jeho náměstka, popř. náměstků, tajemníka a ostatních členů rady.
Všichni členové rady byli voleni národním výborem na jeho prvním zasedání. Národní výbor
mohl svou radu i její jednotlivé členy kdykoli odvolat.
Podle zákona č. 14 /1954 Sb., o volbách do národních výborů, byly 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 – Emanuel Melichar, Rudolf Rajdl,
František Kopic, Vojtěch Pajer, Josef Tvrdík, Josef Dorážka, Josefa Kalendová, Marie
Venclíková, Bohumil Syrový. Jediný kandidát Bohumil Syrový (dosavadní tajemník MNV)
podle zprávy nezískal potřebný počet hlasů ke zvolení do MNV. Ze zápisu o hlasování je
však zřejmé, že potřebnou nadpoloviční většinu získal. Předsedou byl zvolen opět Vojtěch
Pajer, tajemníkem Bohumil Syrový (ač nebyl oficiálně zvolen), kterého od 27. září 1954
vystřídal Emanuel Melichar. Ten pracoval současně jako ředitel národní školy v Pernolci.
Pokladní službu a účetní agendu vykonával Rudolf Rajdl. Doplňovací volby (patrně za B.
Syrového) do MNV se konaly dne 23. ledna 1955, ve kterých byl zvolen členem MNV Karel
Vaňkát.
V následujících volbách konaných dne 19. května 1957 bylo zvoleno 9 členů MNV:
Rudolf Rajdl, Josef Tvrdík, Vojtěch Pajer, Josef Dorážka, Antonín Venclík, Karel Vaňkát,
Josef Kalenda, Vladimír Svoboda, František Kopic. Předsedou byl zvolen Rudolf Rajdl,
tajemníkem Vojtěch Pajer, který vykonával současně pokladní službu a vedl účetní agendu.
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Třetím členem rady byl zvolen Josef Tvrdík. Následovala volba stálých komisí – zemědělské
(Josef Dorážka, Josef Kalenda, Karel Vaňkát), finanční (František Kopic, Vladimír Svoboda)
a kulturní (Josef Tvrdík, Antonín Venclík, Anna Dorážková, Pávková, Anna Rajdlová).
Ze zápisů o výsledcích revizí prováděných ONV v Tachově zároveň vyplývá, že činnost
MNV a stálých komisí byla nedostačující, funkcionáři neplnili svoje úkoly a tím porušovali
tehdy platné zákony a nařízení. VŽ byl v obci sice ustanoven, ale nevyvíjel vůbec žádnou
činnost. Doposud nebyl jmenován ani žádný kronikář.
K zániku MNV v Pernolci došlo sloučením obce Pernolec s obcí Částkov s účinností
od 1. července 1960 v souvislosti s územní reorganizací okresu Tachov provedené na základě
zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Tímto se obec Pernolec stala osadou obce
Částkov. Toto sloučení nebylo konečné, neboť s účinností od 1. července 1980 náležela spolu
s Částkovem pod správu obce Staré Sedliště. Po obnovení obecní samosprávy v Částkově dne
24. listopadu 1990 byla místní část Pernolec přiřazena zpět k obci Částkov.

Předsedové MSK a MNV v Pernolci v letech 1945-1960
jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Josef Šimek

03. 12. 1945

19. 12. 1945

Josef Vaňkát

20. 12. 1945

11. 02. 1946

Josef Chára

12. 02. 1946

14. 08. 1946

František Pávek

14. 08. 1946

leden 1948

Jan Tvrdík

07. 01. 1948

červen 1949

Vojtěch Pajer

14. 06. 1949 (MNV)

květen 1957

Rudolf Rajdl

01. 06. 1957

30. 06. 1960

II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Písemnosti MNV se nacházely ve spisovně původce. Kde však MNV sídlil se
nepodařilo zjistit. Ze zprávy o prověrce provedené ONV u MNV v Pernolci v říjnu 1959
dokonce vyplývá, že v té době místní národní výbor neměl dosud vlastní úřadovnu a úřední
agendu měli u sebe doma předseda a tajemník.
Přestože se dochoval podací protokol, z dochovaných archiválií není vůbec zřejmé
podle jakého systému byly ukládány písemnosti MNV. Na jednotlivých dokumentech se
vyskytují podací čísla zřídka (pouze psaná tužkou) a spisové znaky vůbec. Situace tak byla
stejná jako u srovnatelných MNV, u nichž rovněž nefungovala spisová služba ani žádný
systém ukládání dokumentů.
Při první dohlídce písemností provedené v úřadovně (!) MNV 10. října 1953 bylo
vyřazeno 37 kg písemností bez archivní hodnoty (úřední listy, zásobovací agenda, porážky,
uzávěrkové listy, dodávky dobytka, časopisy, brožury, oběžníky a další tiskopisy). Ve
vyhotoveném Zápise o skartaci písemností je v závěru konstatováno, že „Výběrové spisy byly
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uloženy neroztříděně ne dle ročníků do skříně“.
K další dohlídce spisovny došlo až v roce 1959 za přítomnosti okresního archiváře A.
Zbořila. Spisy uložené do skříně v roce 1953 již nebyly nalezeny a v zápisu je k tomu
uvedeno: „Zmizení spisů v prvé řádce tohoto zápisu uvedené se pravděpodobně ztratily za
ubytování brigádníků“. Při této dohlídce byly nalezeny hlavní knihy z let 1947 a 1948 (zřejmě
dnešní inv. č. 2, 3), kniha záznamu spisů z roku 1949 (dnes patrně inv. č. 9) a starší seznam
dosídlenců (patrně inv. č. 14). Spisy však v té době nebyly uloženy na jednom místě. „Spisy
evidenční“ byly uloženy v Národní škole v Pernolci, „běžné administrativní věci“ měl v té
době tajemník MNV doma a v domě u předsedy MNV byly uloženy pouze Úřední listy a
Sbírky zákonů.
Přestože nebyl pro archiv nikdy vybrán žádný materiál, byl v roce 1968 založen pro
fond MNV Pernolec EL JAF. Dva kartony spisů z let 1947-1954, které byly na EL evidovány,
byly předány patrně po zrušení MNV nástupnickým MNV Částkov. O předání archiválií
evidovaných na EL JAF však neexistuje žádný záznam.
K dochovaným razítkům MNV neexistuje rovněž žádný doklad o jejich předání. Na EL
JAF byla zapsána až při generální inventuře v roce 2001.
Na základě dohlídky spisovny u Obecního úřadu Částkov a následném mimo
skartačním řízení byly SOkA Tachov předány další archiválie. Jednalo se o peněžní deník z
roku 1959-1960 (inv. č. 5), knihu příjmů z let 1959-1960 (inv. č. 4), inventární knihu z let
1958-1959 (inv. č. 6) a rozpočty obce z let 1959 a 1960 (inv. č. 19). Archiválie byly předány
16. května 2007 (č. přírůstku 23/07).

III. Archivní charakteristika archivního fondu
Před zahájením pořádání byl archivní fond MNV Pernolec tvořen 2 úředními knihami z
let 1959-1960, 2 kartony (obsahujícími další úřední knihy) z let 1946-1960 a 7 razítky z let
1945-1960. Při inventarizaci archivního fondu byly prověřeny archiválie nástupnického MNV
Částkov, kde nebyly nalezeny žádné písemnosti týkající se MNV Pernolec.
V archivním fondu MNV Pernolec bylo provedeno vyřazení duplikátů a jednotlivin
nearchivní povahy (Protokol o vyřazení duplikátů a jednotlivin nearchivní povahy č. j. SOAP/
090-0121/2010 z 15. 02. 2010 a schválený č. j. SOAP/008-1175-1177,1256/2010 z 24. 9.
2010), při němž bylo vyřazeno 7 razítek z let [1949-1960] a 1 kniha příjmů (duplicitní) z let
1959-1960 v celkovém rozsahu 0,08 bm.
Po přemanipulování je v současnosti archivní fond MNV Pernolec tvořen 7 úředními
knihami, 1 podacím protokolem a 1 kartonem v celkovém rozsahu 0,26 bm.
Archivní fond byl uspořádán podle Metodického pokynu pro inventární zpracování
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/0063120/2007.
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1) a II. kategorie.
Jazykem archivního fondu je čeština.
7

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Přestože se téměř nedochovaly základní archiválie – zápisy ze schůzí MSK, MNV,
umožňuje zbytek dochovaných archiválií nahlédnout do činnosti malého MNV fungujícího
do roku 1960. Pro badatelské využití jsou zajímavé např. seznam obyvatel obce z roku 1947 a
agenda odsunu Němců.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Pernolec uspořádala a archivní pomůcku sestavila Jana Zímová
v únoru 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 20 prosince 2010

Jana Zímová
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Příloha č. 1: 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
inv. č. – inventární číslo
JAF – jednotný archivní fond
JZD – jednotné zemědělské družstvo
kart. – karton
KSČ – Komunistická strana Československa
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MNV – místní národní výbor
MSK – místní správní komise
NF – národní fronta
NS – Národní shromáždění
odst. – odstavec
ONV – okresní národní výbor
OSK – okresní správní komise
OVK – okresní vyšetřovací komise
Sb. – sbírky
sign. – signatura
SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni
SOkA – státní okresní archiv
VŽ – výbor žen
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Inventární seznam

11

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Orgány národního výboru
1

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV
a veřejných schůzí (pouze torzo zápisů)

1953-1954

N1

Úřad národního výboru
I. Úřední knihy
A. Účetní knihy
2

Hlavní kniha

1948

K1

3

Hlavní kniha

1949

K2

4

Kniha příjmů

1959-1960

K3

5

Peněžní deník

1959-1960

K4

B. Evidenční knihy
6

Inventární kniha

1958-1959

K5

7

Kniha vojínů v záloze

1947-1950

K6

8

Kniha žadatelů o poukázky
na obuv, textil, šatenek

1946-1951

K7

1949-1954

R1

1954

N1

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky
9

Podací protokol
26. 04. 1949-31. 12. 1954

B. Spisy
Volby
10

Volby do NS (pokyny, voličské průkazy)

12

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Organizace činnosti národního výboru
11

Oběžníky, nařízení, hlášení pro ONV,
plán činnosti MNV, zpráva o hodnocení
soutěže MNV

1953-1954

N1

1954

N1

Vojenské záležitosti
12

Pokyny, nařízení, povolávací rozkazy

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
13

Odsun Němců (evidenční lístky, rozhodnutí
OVK k odsunu, seznamy Němců k odsunu,
nařízení, pokyny)

1946

N1

14

Seznam obyvatel obce

1947

N1

15

Matriční záležitosti (oznámení o narození,
oznámení o uzavření manželství)

1954

N1

16

Žádosti o vydání osvědčení o státní
a národní spolehlivosti

1947-1948

N1

Evidence a správa majetku
17

Místní seznam zařízení a inventáře MNV,
zamítnutí žádosti o přidělení fary obci

1954-1959

N1

18

Vypořádání dluhu po Otto Fleischmannovi
(původního majitele zbytkového statku)

1954

N1

1959-1960

N1

1954

N1

1953

N1

Finanční hospodaření
19

Rozpočty obce

Výstavba
20

Akce „M“ (zřízení vodovodu)

Místní hospodářství
21

Povolení k lámání kamene v místním lomu

13

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Zemědělství
22

Zemědělské družstevnictví – JZD (závazky
členů JZD, zápis z prověrky vedení prvotní
evidence v JZD)

1953-1954

N1

Zemědělská výroba
23

Rostlinná výroba (plány práce, hlášení o průběhu
jarních prací, výsev řepky)

1945-1955

N1

24

Ochranná opatření proti škůdcům

1954

N1

1954

N1

1945-1954

N1

1954

N1

1953

N1

Zemědělská půda
25

Nařízení k vedení evidence zemědělské půdy,
návrh na převedení zemědělské usedlosti čp. 34
(majitel Josef Petlička) z katastrálního území
Pernolec do katastrálního území Trnová

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
26

Pokyny, nařízení, seznam povinných dodávek

Lesní hospodářství
27

Nařízení týkající se krádeže dřeva

Ochrana životního prostředí
28

Odpadové suroviny (rozpisy plánu sběru
odpadových surovin)
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