Státní okresní archiv Tachov

Místní národní výbor Kurojedy
1945-1979

Inventář

EL NAD č.: 64

AP č.: 415

PhDr. Markéta Novotná
Tachov 2011

Obsah
Úvod:
I. Vývoj původce archivního fondu..................................................................3
II. Vývoj a dějiny archivního fondu..................................................................6
III. Archivní charakteristika archivního fondu..................................................7
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu....................................................8
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky.......8
Seznam použitých pramenů a literatury............................................................9
Přílohy:
Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek..........................................................10
Příloha č. 2 - Předsedové MSK a MNV v Kurojedech v letech 1946-1980.....11
Inventární seznam...........................................................................................12

2

Úvod
I. Vývoj původce archivního fondu
Původcem archivního fondu jsou Místní správní komise Kurojedy a Místní národní
výbor Kurojedy, které vykonávaly správu obce mezi 21. březnem 1946 a 30. červnem 1980.
Obec Kurojedy patřila od r. 1945 do konce ledna r. 1949 do soudního, resp. politického
okresu Tachov.
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 měl ustavit místní národní výbor. Vnitřní složení,
pravomoci, hospodaření, vedení a podepisování některých druhů písemností určovala
Směrnice ministerstva vnitra č. 6 ze dne 19. května 1945 uveřejněná v Úředním listu
republiky Československé a navazující Prozatímní organizační řád místních národních výborů
z roku 1947. Tyto dokumenty rozlišovaly národní výbory na volený sbor složený z členů
národního výboru, jeho složky (rada, předseda, referenti, komise) a úřad národního výboru.
Národní výbory byly definovány jako orgány zastupitelské a orgány veřejné správy,
které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány
jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní správy byly národní výbory podřízeny vládě a
zároveň byla uplatněna podřízenost národního výboru nižšího stupně národnímu výboru
vyššího stupně. Stanovení vnitřní organizace a způsobu, jakým mají národní výbory
vykonávat svou působnost, byly v pravomoci ministra vnitra. Dnem ustavení místního
národního výboru zaniklo obecní zastupitelstvo, obecní úřad se stal úřadem místního
národního výboru a prováděl veškerá jeho rozhodnutí a opatření.
Pro dočasnou správu obcí, kde pro převážnou většinu obyvatelstva státně
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly podle
§ 6 vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 jmenovány okresními národními výbory,
resp. okresními správními komisemi místní správní komise, jejichž pravomoci byly stejné
jako pravomoci místních národních výborů. Místní správní komise měly mít 3 až 6
jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise byl jmenován, nikoliv volen.
V Kurojedech došlo na jmenování 4členné MSK 21. března 1946, přičemž předsedou
byl jmenován František Parožek a členy Antonín Karafiát, Jáchym Šuhajda a Rudolf Krbyla.
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
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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 r. 1946 bylo v Kurojedech usídleno neznámo kolik oprávněných voličů, neboť obec
byla započtena v obci Málkovice, přičemž souhrnný stav voličské základny představovalo 93
osob s volebním právem. V Kurojedech chybělo potřebné množství voličů a k volbě
národního výboru nemohlo dojít.
Ke změnám ve vedení, resp. k rozšíření MSK na 6členný orgán, došlo k 23. srpnu 1946,
kdy byl do čela postaven Gabriel Gocnik, funkci pokladníka zastal František Truhlář (jediný
bezpartijní mezi ostatními členy KSČ) a členskou základnu utvořili: Rudolf Krbyla, František
Parožek, Jáchym Šuhajda a Antonín Karafiát. Místní správní komise obec spravovala až do
14. června 1950. S ohledem na absenci potřebných dokumentů nelze doložit zda v původním
či pozměněném složení.
Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., z 9. května 1948, jímž byla schválena
ústava Československé republiky, měly dosavadní právní normy týkající se národních výborů
prozatímní charakter. V Ústavě 9. května byly NV definovány jako „nositelé a vykonavatelé
státní moci v obcích, okresích a krajích“ a jejich existence byla právně zakotvena jako nedílná
součást státního zřízení ČSR. Zcela novým prvkem bylo zavedení principu volitelnosti NV;
do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní fronty.
Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, se
Kurojedy staly od 1. ledna 1949 součástí nově vymezeného Kraje Plzeňského. Od 1. února
1949 obec byla součástí nově vymezeného okresu Tachov.
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.
Kurojedy se tímto staly součástí matričního obvodu Bor.
K ustavení MNV došlo teprve 14. června 1950 podle § 27 odst. 1, vládního nařízení
č. 14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů. Podle kategorizace MNV spadala
obec Kurojedy do I. kategorie (do 600 obyvatel) s počtem nejméně 15 členů MNV. Složení
však není známo, protože příslušné dokumenty nejsou dochovány.
Vládním nařízením č. 119/1951 Sb., o tajemnících místních národních výborů, byla
upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustavit 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.
V Kurojedech (a současně i Málkovicích) zastával funkci tajemníka od 24. února 1953
František Hudlička.
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.,
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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 1 člen nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti
obce. V obcích do 900 obyvatel se volilo 9 členů. Místní národní výbory se měly scházet
ke svým zasedáním nejméně jedenkrát za měsíc (§10). Rada národního výboru se skládala
z předsedy NV, jeho náměstka, popř. náměstků, tajemníka a ostatních členů rady. Všichni
členové rady byli voleni národním výborem na jeho prvním zasedání. Národní výbor mohl
svou radu i její jednotlivé členy kdykoli odvolat.
Podle zákona č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, byly 16. května 1954
uskutečněny první volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo.
Volební období bylo stanoveno na tři roky.
V Kurojedech bylo zvoleno 9 zástupců kurojedských obyvatel: František Kofroň, Josef
Rozhoň, Antonín Forgač, Antonín Karafiát, František Parožek, Štefan Havač, Věra Němcová,
Helena Rožánková a Emilie Miklošková. K nim byl z neznámých důvodů dne 22. ledna 1956
doplňující volbou do MNV přiřazen Viktor Jež. Předsedou MNV byl následně zvolen
František Kofroň.
Následující volby se konaly dne 19. května 1957 v souladu se zákonem č. 11/1957 Sb.,
kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů. Tímto zákonem byl
pozměněn a doplněn zák. č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, jehož úplné znění
bylo vyhlášeno ministrem spravedlnosti dne 16. března 1957 vyhláškou č. 12/1957 Sb., o
úplném znění zákona o volbách do národních výborů.
Z těchto voleb vzešel MNV ve složení: František Kofroň, Josef Rozhoň, Antonín
Karafiát, František Parožek, Viktor Jež, Rudolf Mikloško, Hana Miklošková, Helena
Rožánková a Jan Piliár. Jako náhradníci pak dostali důvěru spoluobčanů Josef Hrošinec a
František Jaroš. Staronovým předsedou zůstal František Kofroň, k funkcím ostatních členů
MNV chybějí bližší informace.
Další volby do MNV se konaly na území celého státu dne 12. června 1960 podle
nového územního uspořádání. V souladu se zákonem č. 39/1960 Sb., o volbách do národních
výborů, se do národních výborů poprvé volili poslanci (dříve členové) a volební období bylo
prodlouženo z původních tří na čtyři roky.
Působnost MNV byla upravena zákonem č. 65/1960 Sb., o národních výborech, ze dne
25. května 1960.
Složení MNV po ustavujícím plenárním zasedání po proběhnuvších volbách není
známo. Jako předseda však téměř jistě působil i nadále František Kofroň.
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. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením
Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
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Od 1. ledna 1964 byly v rámci integrace sloučeny obce Kurojedy a nedaleké Málkovice
s částí Malovice pod jeden MNV Kurojedy.
Po následujících volbách uskutečněných v červnu 1964 vzešel v průběhu ustavujícího
plenárního zasedání MNV v neznámém složení. V čele obce i nadále zůstal František Kofroň.
V roce 1968 došlo ústavním zákonem č. 83/1968 Sb., o skončení volebního období
národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady, ke kodifikaci změny v
tom smyslu, že volby budou provedeny nejpozději do konce roku 1969.
Ústavní zákon č. 117/1969 Sb., o prodloužení volebního období národních výborů,
národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a
vojenských soudů, pak prodloužil stávající volební období do 31. prosince 1971. Ústavním
zákonem č. 43/1971, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o
československé federaci, bylo volební období trvale stanoveno na pět let.
V podzimních volbách realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 byl jako
předseda zvolen Jan Kestřánek, jako tajemnice K. Vithausová a předsedkyní finanční komise
se stala Jana Kadlecová. Ostatní členy MNV včetně jejich funkcí nelze pro nedostatek
pramenů doložit.
Po listopadových volbách v r. 1976 byl do čela obce jako poslední z předsedů zvolen
Antonín Karafiát. Ostatní členové MNV nejsou v dochovaných archiváliích zmíněni.
V rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov se v roce 1979 začala
projednávat mj. i otázka sloučení obce Kurojedy s obcí Bor. Integrace byla schválena
usnesením plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 27. června 1980. Od 1. července 1980
byly Kurojedy sloučeny s obcí Bor, pro kterou byl stanoven název Bor a Kurojedy se staly
osadou obce Bor a jejich zájmy od té doby hájil občanský výbor, případně ze vsi zvolení
poslanci. Kurojedy jsou částí Boru dodnes.
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně národního výboru a byly
opatřovány obdélným podacím razítkem, zprvu o rozměrech 7 x 2,7 cm, které obsahovalo
nápis MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR v Kurojedech a rubriky Došlo dne, čís. jedn. a Vyřízeno
dne. Od 50. let začalo být používáno podací razítko o rozměrech 5,5 x 3,5 cm s nápisem
MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR KUROJEDY p. Bor u Tachova, DOŠLO:, Značka: a Příl.:.
Ukládání probíhalo do 4. září 1947 podle ukládacího systému osmnácti značek, jak
vypovídá dochovaný seznam indexů (inv. č. 7). Od 5. září 1947 byly dokumenty ukládány
„dle jednacího protokolu“, tj. pouze chronologicky po jednotlivých letech. Nakolik byla
spisová agenda početná, nelze kvůli nedochovaným podacím deníkům posoudit.
K první spolupráci zástupce MNV Kurojedy, konkrétně tajemníka Františka Hudličky a
tehdejšího Okresního archivu Tachov došlo na konci r. 1953. Dne 9. prosince proběhla
odborná archivní prohlídka spisů a v Zápisu z ní bylo mj. konstatováno, že:“..., kromě
záznamů o odsunu Němců, záznamu o prvních osídlencích v r. 1945 se nenacházejí žádné
písemnosti, které by bylo možno vybrati pro archiv. Nalezeny byly plány staveb 3 budov.“ Do
stoupy tehdy bylo určeno cca 60 kg „nepotřebných“ spisů z let 1945-1948 včetně
korespondence a dodávkové agendy. Z uvedeného lze odhadovat, že ve sběrných surovinách
skončily nepochybně i archiválie. V průběhu dohlídky měla být do archivu předána rovněž
6

německá obecní kronika (dnes nezvěstná), na což však zástupce ONV, Josef Chmelír,
zapomněl a okresní archivář pak její odevzdání urgoval přípisem 25. října 1955.
V r. 1956 byl proveden “průzkum archivu MNV v Kurojedech“, přičemž okresní
archivář z Tachova, Alois Zbořil s předsedou MNV, Františkem Kofroněm, shledali: „Ze
starých spisů se v archivu t. j. německého nic nezachovalo. Ani německá kronika se v obci
nenašla. Ve škole byly nalezeny dva stavební plány Ondřeje Böhma čp. 10 a některé rozpočty
z let do 1950. Neúplná sbírka přihlašovacích lístků (Meldezettel) německých obyvatel a
několik spisů. Tyto byly současně odebrány......U soudr. předsedy nachází se spisy běžné od r.
1951....Stará razítka býv. Správní komise byla odevzdána u okresního národního výboru.
Odevzdávají se současně razítka kulaté, podlouhlé razítko: Místní národní výbor“. Materiál
(kromě razítek, k jejichž převzetí nejsou doklady) byl převzat dne 10. září 1956 a ke dni 1.
října 1958 zapsán na nově založený EL JAF 64 (číslo přírůstku 27). Spisy do r. 1945 byly
vytříděny při revizi fondu v r. 2000 a byl pro ně založen samostatný EL JAF 794.
Po integraci obce Kurojedy k Boru není zdokladováno, že by proběhl svoz písemností
jak bylo tehdy u rušených MNV obvyklé. Přinejmenším část agendy však byla přemístěna do
spisovny MěNV Bor, neboť v rámci skartačních řízení provedených u MěNV Bor byly po r.
1980 do archivu předány, resp. vyskartovány i dokumenty pocházející z činnosti MNV
Kurojedy.
O obecní kronice není ani známo, zda byla vůbec po r. 1945 zavedena.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Původně byl archivní fond MNV Kurojedy tvořen jedním kartonem, tj. obsahoval 0,12
bm spisů. V rámci inventarizace byla ve fondu identifikována 1 úřední kniha, pokladní deník
z r. 1946.
Na počátku inventarizace byl prověřen i fond MěNV Bor, z něhož byly do fondu MNV
Kurojedy přeřazeny archiválie z let 1952-1979 (hospodářské smlouvy, inventarizace,
statistika, rozpočty a finanční vypořádání). Jednalo se o jednotliviny a jejich přesun se proto
neprojevil ve změně metráže dotčených fondů.
Archivní fond MNV Kurojedy byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro
uspořádání a inventarizaci archivních souborů místních národních výborů vydaného Archivní
správou Ministerstva vnitra ČR. Následně byl inventární seznam ještě upraven a doplněn
podle Metodického pokynu pro inventární zpracování archivních fondů národních výborů ve
Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/006-3120/2007. Formální zpracování inventáře
bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií a
tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 ze dne 1. 4. 2010.
V archivním fondu nebylo provedeno vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu
přehodnocení významu a i po přemanipulování jeho rozsah aktuálně činí 0,12 bm.
Archivní fond MNV Kurojedy je pouhým torzem původní registratury a není ani
známo, že by se nějaké dokumenty MNV nacházely ve spisovně nástupnického Městského
úřadu Bor. Chybějí prakticky veškeré důležité archiválie: zápisy ze schůzí MSK, pléna a rady
MNV, komisí, podací protokoly, až na jednu výjimku veškeré finanční knihy, inventární
knihy a převážná část spisového materiálu.
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
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Dochované archiválie jsou II. kategorie.
Jazykem archivního fondu je čeština.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Archivní fond dokumentů z činnosti MNV Kurojedy náleží mezi torzovitě dochované
fondy národních výborů. Archiválie dochované z převážné části z období fungování místní
správní komise v podstatě jen dokazují, že obec měla samosprávu. Patrně nejvíce užitečnou
položkou fondu jsou evidenční karty obyvatel, z nichž vyplývá, že na konci války byli v
téměř každém z domů ubytováni uprchlíci před východní frontou směřující na západ na
německé území. Fond MNV může jen při propojení s informacemi uloženými v ostatních
fondech kurojedských původců, tj. Archiv obce, Základní devítiletá škola, Jednotné
zemědělské družstvo a Obecná škola (německá) podat alespoň přibližný obraz fungování
malé obce.
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Kurojedy uspořádala a inventární pomůcku sestavila PhDr.
Markéta Novotná v srpnu 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 18. února 2011

PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
bm – běžný metr
č(ís). j(edn). – číslo jednací
ČSR – Československá republika
ČSSS – Československé státní statky
dekr. - dekret
EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví
evid. - evidenční
inv. č. – inventární číslo
JZD – jednotné zemědělské družstvo
MNV – místní národní výbor
MRK – místní rolnická komise
MSK – místní správní komise
NV – národní výbor
ONV – okresní národní výbor
SČM – Svaz české mládeže
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Příloha č. 2: Předsedové MSK a MNV v Kurojedech v letech 1946-1980

František Parožek

21.3.1946 (MSK)

22.8.1946

Gabriel Gocnik

23.8.1946

nejméně do 27.4.1948

?

? (MNV)

?

František Kofroň

květen 1954

listopad 1971

Jan Kestřánek

listopad 1971

listopad 1976

Antonín Karafiát

listopad 1976

30.6.1980
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Úřad národního výboru
I. Úřední knihy
Účetní
1

Pokladní deník

1946

K1

II. Spisový materiál
Spisy
Organizace činnosti národního výboru
2

Zápis o společné schůzi MSK a MRK

1947

N1

3

Závazkové hnutí, socialistická soutěž

1971-1972

N1

1947

N1

sine dato

N1

1952-1971

N1

1947

N1

1945

N1

Spolupráce se společenskými organizacemi
4

Žádost SČM o pozemek na hřiště a cvičiště

Vojenské záležitosti
5

Dotazník o evidenci osídlenců bývalých vojáků,
odvedených, kteří jsou nebo budou povoláni k
výkonu vojenské služby, dále partyzánů a politicky
persekuovaných (Karafiát, Kuzma, Svidron)

Požární ochrana
6

Pořizování výstroje a výzbroje pro místní sbor

Spisová služba
7

Seznam indexů na spisových deskách

Evidence obyvatelstva, státní občanství
8

Evidenční karty Němců s výčtem osob dle
domovních čísel (Beer-Zimmer), 69 kusů
13

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

9

Seznamy německých uprchlíků přechodně
ubytovaných v obci

1945

N1

10

Odsunové seznamy

1946

N1

11

Šetření ohledně opčního osvědčení pro
československého občana (Vasil Kuzma)

1947

N1

Evidence a správa majetku
12

Konfiskační výměry dle dekr. č. 108/1945
(4 na hospodářské usedlosti, 5 na živnosti,
2 na movitosti)

1946

N1

13

Protokolární zápis o naložení se zkonfiskovanými
movitostmi (z čp. 40, 46)

1947

N1

14

Hospodářské smlouvy o převodech movitostí

1960-1966

N1

15

Inventarizace (neúplné)

1959-1974

N1

16

Výkaz o věkové struktuře základních prostředků

1968

N1

Finanční hospodaření
17

Roční rozpočty (neúplné)

1948-1979

N1

18

Účetní závěrka obecní pro malé obce

1946-1947

N1

19

Přehled aktiv a pasiv MNV

1974-1975

N1

1975

N1

1949

N1

Místní daně a poplatky
20

Přehled daní a poplatků spravovaných MNV

Zemědělství
21

Výpis z hospodářského výkazu zemědělce
(JZD, Karafiát, Martan, Mikloška Pavel,
Mikloška Rudolf, Parožek, Šalamůn,
Šuhajda)

14

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Zemědělská výroba
22

Statistika:
- Kontrolní výkaz pro veškerý hovězí dobytek
- Kontrolní výkaz pro koně
- Kontrolní výkaz o prasatech
- Soupis hospodářského zvířectva

1946-1947

N1

Zemědělská půda
23

Přehled o hospodaření obce na zkonfiskovaném
zemědělském majetku

1948

N1

24

Stížnost proti odhadu zemědělských usedlostí,

1948

N1

25

Zápisy o odevzdání usedlosti čp. 2

1946

N1

26

Soupis inventáře, zásob, nákladů na novou
úrodu a bytového zařízení (čp. 2, 4, 10, 25+28)
předávané ČSSS ředitelství v Tachově

1949

N1

27

Vyúčtování s odcházejícím přídělcem
(čp. 2-Kuzmovi, čp. 24-Krbylovi, čp. 25
-Gocnikovi)

1949

N1

28

Protokol o výměně půdy mezi členy JZD

1949

N1

1961

N1

Povinné dodávky a výkup
29

Plnění dodávkových smluv a výměrů
(JZD a jednotlivě hospodařící rolníci)

Zdravotnictví
30

Seznam dětí k očkování

sine dato

N1

31

Likvidace pojistné události
(úrazy: Gabriel Gocnik, Cyril Vošmyk)

1948

N1

32

Ohledací list – Antonín Karafiát

1948

N1

1947-1949

N1

Školství
33

Obecná a Národní škola
(rozpočet, účetní uzávěrka a hlavní kniha
školní obce)
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