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Úvod
I. Vývoj původce archivního fondu
Původci archivního fondu jsou Místní správní komise a Místní národní výbor
Michalovy Hory, které vykonávaly správu obce mezi rokem 1946 a 31. prosincem 1979.
Obec Michalovy Hory patřila od r. 1945 do konce ledna r. 1949 do soudního, resp.
politického okresu Planá.
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. úřady vyšších
územně správních celků. 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 místní správní
komise, resp. 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 Michalových Horách byla správa obce svěřena nejprve pověřenci Okresní správní
komise v Plané, Karlu Glückseligovi, který do městečka přišel jako revoluční gardista a byl
zde činný patrně do konce r. 1945.
Na ustanovení MSK došlo zřejmě na začátku roku 1946. V jejím čele stanul Karel
Suchý, místopředsedou se stal Alois Hrabák, zásobovacím referentem byl Josef Kutílek,
členy: Marie Jará, Karel Tuže a jako hospodářský referent ?. Škarda.
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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., o organisaci
místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor.
V r. 1946 bylo v obci usídleno jen 35 oprávněných voličů, proto bylo ustanovení MNV
odloženo. Složení MSK se však často měnilo a situace byla velmi nestabilní. Poměry v obci
byly totiž s ohledem na skladbu osídlenců velmi složité a promítaly se i do obsazení MSK.
Při schůzi konané 15. října 1946 proběhla doplňovací volba členů MSK. Za odstoupivšího
referenta zásobování byla zvolena M. Navrátilová, místo hospodářského referenta zaujal
Stanislav Kouba a jako zcela nový bezpečnostní referent byl zvolen ?. Melich.
Na základě usnesení ONV v Plané ze dne 25. října 1946 začala MSK v Michalových
Horách spravovat 3,5 km vzdálenou obec Hostíčkov, která nebyla osídlena, resp. její
katastrální území bylo určeno k přidělení horskému pastvinářskému družstvu, státním
statkům, státním lesům a několika přídělcům z okolních obcí. Od pověřence Okresní správní
komise v Plané, Bohumila Třesohlavého, který obec Hostíčkov spravoval od svého
jmenování dne 1. dubna 1946, správu převzal Karel Suchý, předseda MSK Michalovy Hory
dne 6. listopadu 1946. Patrně v průběhu prosince 1946 se předsedou MSK stal Josef Kutílek,
který v této funkci poprvé řídil schůzi MSK dne 29. prosince 1946.
K 24. březnu 1947 byl jako člen MSK poprvé zaznamenán ?. Lagron. V zápise ze
schůze MSK z 12. dubna 1947 se v řadách MSK objevil učitel Oldřich Kršňák, který se ujal
funkce zásobovacího referenta. Neznámo kdy v průběhu roku 1947 opustila MSK Marie Jará,
která byla z neznámých důvodů z obce vyhoštěna. Dne 10. června 1947 byla na schůzi MSK
oznámena rezignace předsedy Josefa Kutílka s tím, že 15. června 1947 předá agendu
dosavadnímu místopředsedovi Aloisi Hrabákovi. Bezvýsledně proběhlo jednání ohledně
obvodového tajemníka, někdejšího kontrolora spořitelen z Prahy ?. Švingera, který žádal
zvýšení měsíčního paušálu, za nějž byl ochoten vést obecní agendu, ovšem bez vyživovací
agendy. Členové MSK na tom však trvali, načež tajemník opustil schůzi. Představitelé obce
měli zásadní problémy s úřadováním způsobené nedostatkem fundovaných pracovníků, proto
zástupci ONV v Plané při revizi obecní správy v červenci 1947 trvali na zapojení tajemníka
„...i proti vúli MSK event. občanú.“
K ustanovení 9členného místního národního výboru došlo až 15. října 1947, přičemž
dosavadní předseda MSK, Alois Hrabák, člen České strany národně sociální, zůstal i
předsedou MNV. S ním utvořili radu: Josef Rous, Antonín Dušek (oba KSČ), Oldřich Kršňák
a Josef Hanakovič (oba ČSSD). V plénu zasedli komunisté Josef Hes a Václav Doubrava, za
stranu lidovou Karel Kubka a za sociální demokraty Karel Tuže. Radní Hanakovič se na jaře
1948 odstěhoval a doplňovací volbou jeho místo člena MNV na dubnové schůzi pléna zaujal
Emanuel Uher. Radní se místo něj stal Josef Hes. Za dlouhodobě nemocného Josefa Rouse
byl jako zapisovatel zvolen dosavadní náhradník Jaroslav Nečina.
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
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součást státního zřízení ČSR. Zcela novým prvkem bylo zavedení principu volitelnosti NV
(od r. 1954); do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní
fronty.
Na plenární schůzi z 19. listopadu 1948 byl mezi členy MNV uveden do té doby
nezaznamenaný František Egermaier, který se v plénu ocitl neznámo kdy a za jakých
okolností a současně působil jako člen vyživovací komise.
Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení se
Michalovy Hory staly od 1. ledna 1949 součástí Kraje Karlovarského. Zároveň však byla
vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena
územní reorganizace okresů. Okres Planá byl zrušen a obec Michalovy Hory se od 1. února
1949 stala součástí nově vymezeného okresu Mariánské Lázně.
V souvislosti s realizací zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, byla v jednotlivých
okresech Karlovarského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní
rozsah. Původní michalovohorský farní obvod (tj. Michalovy Hory, Boněnov, Kříženec a
Výškov) byl zahrnut do matričního obvodu Planá.
V průběhu roku 1949 došlo k několika dalším změnám ve složení MNV, neboť mezi
přítomnými členy pléna se od března začalo objevovat jméno Josef Šimek (patrně za Karla
Tužeho, jehož jméno v zápisech ze schůzí vymizelo). Na plenárním zasedání konaném 29.
dubna se řešilo nástupnictví za odstěhovaného Jaroslava Nečinu a odstoupivšího Františka
Egermaiera. Místo J. Nečiny byl do pléna kooptován Antonín Potužník a místo Fr.
Egermaiera zaujal Ivan Sličko. V zápisu ze schůze konané 16. listopadu bez bližšího
vysvětlení figurovali jako dosud nezaznamenaní členové MNV Josef Černohorský a Pavla
Herejková.
Při MNV tehdy fungovaly komise: vyživovací (Černohorský, Rous, Uher), finanční
(Kršňák, Hes, Uher) a bezpečnostní (Šimek, Herejková). Funkci osídlovacího referenta
zastával Josef Rous a jako zemědělský referent působil Stanislav Kouba.
Reorganizace MNV v Michalových Horách proběhla na jaře r. 1950 podle § 27 odst. 1,
vládního nařízení č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, na základě návrhu
MAV NF a MO KSČ. Došlo jen k minimálním změnám a MNV od ustavující schůze konané
17. července pracoval ve složení: staronový předseda Alois Hrabák, staronový místopředseda
Josef Hes, pokladník Josef Černohorský, osvětový referent Oldřich Kršňák, výživová
referentka Pavla Herejková a členové: Josef Šimek, Antonín Potužník, Josef Rous a Kateřina
Černá. Posledně jmenovaná se na následující schůzi dobrovolně ujala funkce zásobovacího
referenta.
Již v srpnu 1950 byla v zápise ze schůze zaznamenána další změna v osazenstvu MNV
- Oldřich Kršňák je na vojně a Josef Šimek se odstěhoval - aniž by bylo uvedeno, kdo zaujal
jejich místa. Až při následující zářijové schůzi byli na uvolněná místa kooptováni František
Egermaier a Václav Soukup.
Vládním nařízením č. 119/1951 Sb., o tajemnících místních národních výborů, byla
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
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působnosti je uveden v ustanoveních písm. a) – f) odst. 1 § 3 výše uvedeného vládního
nařízení. O prvním tajemníkovi MNV Michalovy Hory však nejsou v dochovaných
archiváliích žádné informace.
Na začátku plenární schůze v březnu 1951 byla na podnět KSČ odvolána Pavla
Herejková a místo ní se členkou a zapisovatelkou stala Augusta Hesová. Nejpozději od
července 1951 se jako člen MNV ocitl Josef Werner. Při plenární schůzi konané 13. prosince
1951 byla zvolena trestní komise ve složení: předseda: Alois Hrabák, členové: Josef Kutílek a
Ludmila Tužová.
Od plenární schůze konané 5. března 1953 zaujal místo zapisovatele po Augustě
Hesové člen MNV Antonín Potužník, přičemž ze zápisu ze schůze není zřejmé, co bylo
důvodem odchodu jmenované z řad členů MNV.
Z neznámých důvodů došlo na začátku srpna 1953 k odvolání Aloise Hrabáka ONV v
Mariánských Lázních, a to jak z místa předsedy, tak z místa člena MNV, a od 6. srpna
úřadovala jako předsedkyně MNV Kateřina Černá. Jako členka byla MNV byla současně
schválena Marie Altmannová.
Na plenární schůzi konané 3. září 1953 proběhlo jednání ohledně volby nového
předsedy a i přes svůj nesouhlas byl jednohlasně zvolen Josef Kutílek. Za Kateřinu Černou
byl do plného počtu členů MNV jednohlasně zvolen Josef Černý. V průběhu r. 1953 se mezi
členy MNV objevil i Bedřich Altmann, pro nedostatek dokumentů však není zřejmé za jakých
okolností. Nejpozději na začátku roku 1954 tak MNV pracoval ve složení: Kutílek, Kršňák,
Egermaier, Potužník, Černohorský, Altmann, Altmannová a Černý.
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 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.
Průběh voleb, resp. počet voličů byl v Michalových Horách ovlivněn odloučením obce
Hostíčkova a jeho následným sloučením s Boněnovem. K přesunu došlo na základě usnesení
rady ONV v Mariánských Lázních ze dne 26. března 1954 a rady KNV v Karlových Varech
ze dne 31. března 1954 a Hostíčkov se od 17. května 1954 stal boněnovskou osadou.
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V Michalových Horách bylo zvoleno 9 zástupců michalovohorských obyvatel: Josef
Černý, Kateřina Černá, Bedřich Altmann, Marie Altmannová, Antonín Potužník, František
Egermaier, Josef Černohorský, Marie Dušková a Arnoštka Wernerová.
Při ustavujícím zasedání nově zvoleného MNV dne 30. května 1954 byli z řad členů
zvoleni: staronový předseda Josef Kutílek, místopředseda Oldřich Kršňák, tajemnice
Arnoštka Vernerová. Rovněž došlo k volbě stálých komisí
- zemědělské: František Egermaier, Marie Dušková
- finanční: Bedřich Altmann, Josef Černohorský
- kulturně-osvětové: Kateřina Černá, Marie Altmannová
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.
Pro období od července 1955 do konce června 1960 zápisy ze schůzí MNV chybějí. O
volbách v Michalových Horách v r. 1957 tak podává svědectví pouze retrospektivní a málo
konkrétní záznam v obecní kronice. MNV byl zvolen ve složení: Václav Doubrava, Ondrej
Dzuba, František Čížek, František Skamene, František Kaipr, František Barvínský, Ludmila
Holincová, Josef Werner, Oldřich Kortus, Ludmila Kutílková a J. Hermann, který byl
následně zvolen předsedou MNV. Funkce tajemníka byla obsazena Františkem Kaiprem. O
rozdělení dalších funkcí chybějí záznamy. Národní výbor údajně pracoval velmi neuspokojivě
a jeho členové se vyhýbali povinnostem i zodpovědnosti. Rada byla zvolena jako zvláštní
orgán, v němž nebyl žádný z předsedů nebo členů komisí. Ostatně komise byly ustaveny až
dlouho po volbách. Zemědělské předsedal Václav Doubrava, komisi pro kulturu a výstavbu
František Barvínský, finanční komisi Ludmila Holincová.
V r. 1958 došlo na doplňovací volby, neboť se vzdali funkcí František Čížek, Ludmila
Kutílková a Oldřich Kortus. Na jejich místa byli zvoleni Josef Kutílek, který se současně stal
předsedou komise školství a kultury, ?. Černý a ?. Burešová, která pak do konce volebního
období předsedala finanční komisi. Vedení zemědělské komise se ujal František Skamene a
bezpečnostní komisi dostal na starost Josef Werner.
S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním
členění státu, k reorganizaci okresu Tachov. Do něj byly zahrnuty nejen obce stávajícího
okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV Mariánské
Lázně (včetně Michalových Hor) a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo k reorganizaci krajů
a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
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.
Dne 12. června 1960 pak došlo na volbu nového MNV i v Michalových Horách. Při
jeho prvním zasedání byli z řad poslanců zvoleni: předseda František Němejc, tajemnice
Božena Wagnerová, Josef Sobotník a členové: Ema Horholová, Marie Petrášová, O. Kudrej,
Václav Doubrava, J. Šutka a Fedor Rjabič. Následně byli zvoleni jako předsedové komisí
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Fedor Rjabič (zemědělská), Ema Horholová (finanční), Josef Sobotník (kulturní a školská), J.
Šutka (výstavby a místního hospodářství). V průběhu července 1960 bylo na několika
schůzích plánováno ustanovení „trestní komise“. Došlo k němu až 25. července, přičemž
funkci jejího předsedy přijal ?. Červenák.
V 60. letech se však obsazení funkcí v MNV často měnilo, jednotliví členové
odstupovali obvykle z důvodu pracovního zaneprázdnění, náročného dojíždění za prací i
nezájmu o výkon poslanecké funkce. Např. poslanec Červeňák se nezúčastnil jediné schůze a
místo něj se předsednictví bezpečnostní komise ujal ?. Soukup. Necelý rok po volbách podali
rezignaci nejen samotný předseda Němejc, ale i poslanec Wagner a poslankyně Horholová a
Petrášová a na plenárním zasedání dne 20. května 1961 se začalo jednat o doplňovacích
volbách. Dne 25. června 1961 pak proběhly doplňovací volby, v nichž důvěru občanů
získali ?. Štruncová, ?. Burešová, Josef Werner, Karel Brchel a ?. Šetelík. Následující den 26.
června 1961 byl po složitých jednáních zvolen nový předseda MNV, Josef Werner.
Dosavadní předseda Němejc byl navržen a schválen jako člen komise výstavby. Dále byl
odhlasován jako předseda kulturní a školské komise ?. Šetelík místo Josefa Sobotníka. Do
finanční komise se jako členka zapojila ?. Burešová, do komise kulturní a školské
nastoupila ?. Štruncová.
Za období od poloviny srpna 1963 do poloviny března 1965 navíc chybějí zápisy ze
schůzí MNV, proto je nemožné přesně určit kdy a proč došlo k výměně předsedů MNV,
případně dalších funkcionářů. Ke konci volebního období, v únoru 1964, totiž předseda
MNV Josef Werner předával úřední agendu novému předsedovi, Václavu Doubravovi.
Od 1. ledna 1964 začalo na základě usnesení rady KNV č. 8 ze 4. ledna 1964 platit
rozšíření samosprávné působnosti MNV Michalovy Hory na dosavadní obec Boněnov (včetně
jejich osad Hostíčkova a také Domaslaviček a Výškovic, které byly k Boněnovu připojeny k
1. červenci 1960), v níž byl MNV definitivně zrušen k 31. 12. 1963.
Po následujících volbách uskutečněných v červnu 1964 vzešel v průběhu ustavujícího
plenárního zasedání 19členný MNV ve složení: předseda Josef Kutílek, tajemník František
Němejc, Václav Doubrava (předseda komise pro veřejný pořádek), Marie Dušková, Věra
Fišerová, Ondrej Dzuba (předseda komise výstavby), Karel Brchel, Josef Kutílek, Blažena
Fundová, Jiřina Ibrmajerová, Fedor Rjabič, Josef Zadák a Pavel Holinec. Za Boněnov se
členy MNV stali Peter Belák (předseda zemědělské komise), František Jelínek, Karel
Benedikt, (předseda školské a kulturní komise), Jan Gábor (předseda finanční komise), Ema
Horholová, Jan Sýkora a Jan Kešelák.
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.
Předsednictví Josefa Kutílka skončilo v létě 1968. Na plenární schůzi konané 21.
června oznámil, že na základě pomlouvačného anonymu zaslaného předsedovi ONV, skládá
funkci. Po velkém přesvědčování byl v průběhu schůze schválen jako předseda Karel Brchel.
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 pak bylo volební období trvale stanoveno na pět let.
Na konci r. 1970 došlo ve složení MNV Michalovy Hory na návrh MV NF k
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podstatným změnám. Do 17členného pléna MNV byli kooptováni poslanci Leopold Bajer,
Štefan Dzuba, Helena Labaněcová, Václav Petráš, Magdalena Smrčková, Vojtěch Válek,
Josef Werner a Jan Žilka. Ze zdravotních důvodů se poslanecké funkce vzdala dosavadní
poslankyně Věra Fišerová. Rozhodnutím pléna konaného 8. prosince 1970 pak byl za
dosavadního předsedu, Karla Brchela, který se funkce vzdal, zvolen František Němejc.
Volbou se následně stal tajemníkem Vojtěch Válek, předsedou finanční komise Jan Gábor,
předsedou školské komise Leopold Bajer, předsedou komise výstavby Ondrej Dzuba a
předsedou komise pro ochranu veřejného pořádku Karel Benedikt. Fedor Rjabič byl zvolen
předsedou inventurní komise a Peter Belák se stal členem rady pro zemědělské otázky.
Z podzimních voleb realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 bylo pro správu
obce zvoleno 13 poslanců: Leopold Bajer, Peter Belák, Marie Dušková, Štefan Dzuba, Ema
Gáborová, Helena Labanecová, Štefan Labišák, František Němejc, Fedor Rjabič, Václav
Šetelík, Vojtěch Válek, Josef Werner a Jan Žilka. Ustavující plenární zasedání MNV pak
proběhlo 29. prosince 1971 a v jeho průběhu byli z jejich řad vybráni: předseda Vojtěch
Válek, místopředseda Leopold Bajer a tajemník František Němejc. V radě dále zasedli Peter
Belák, který současně předsedal zemědělské komisi, Marie Dušková, jež byla postavena do
čela sociální komise, Václav Šetelík, předseda školské komise a Ján Žilka předsedající komisi
pro ochranu veřejného pořádku. Plénum kromě výše jmenovaných funkcionářů utvořili: Ema
Gáborová, Helena Labanecová, Štefan Labišák, Štefan Dzuba, Fedor Rjabič a Josef Werner.
Na začátku roku 1974 úředně zanikly michalovohorské osady Domaslavičky a
Výškovice a MNV Michalovy Hory nadále spravovalo jen jejich katastrální území, která
zůstala součástí obecního intravilánu Michalových Hor. Změnu projednalo 12. plenární
zasedání ONV v Tachově dne 26. října 1973 a začala platit od 1. ledna 1974.
Složení MNV doznalo v průběhu volebního období výrazných změn, neboť poslanci
Štefan Labišák a Štefan Dzuba se odstěhovali a poslanci Fedor Rjabič a Josef Werner
zemřeli, takže v r. 1976 už obec spravoval pouze 9členný národní výbor.
Po listopadových volbách v r. 1976 proběhla dne 15. listopadu ustavující schůze
13členného národního výboru, jemuž začal předsedat Josef Sobotník. Místopředsedou byl
zvolen Leopold Bajer a tajemníkem Štefan Tomusko. V radě dále zasedli: Karel Benedikt,
Josef Horhol, Soňa Wagnerová a Ján Žilka. Současně byly zvoleny čtyři stálé komise:
- veřejného pořádku
předseda: Ján Žilka, členové: Bedřich Altmann, Ema Gáborová a Peter Belák
- finanční:
předseda: Soňa Wagnerová, členové: Dibalová a Vojtěch Válek
- kulturně-školská a sociální:
předseda: Kneslová, členové: Karel Benedikt, Šetelík, Meloun
- stavební:
předseda: Josef Horhol, členové: Peter Belák, Štefan Tomusko, Popela a Dibala ml.
V rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov se v roce 1979 začala
projednávat mj. i otázka sloučení obce Michalovy Hory s obcí Chodová Planá. Integrace byla
schválena usnesením ze 24. schůze rady ONV v Tachově ze dne 14. prosince 1979. Od 1.
ledna 1980 byly Michalovy Hory s osadami sloučeny s obcí Chodová Planá, pro kterou byl
stanoven název Chodová Planá a Michalovy Hory s dosavadními osadami Boněnov a
Hostíčkov se staly osadami obce Chodová Planá a jejich zájmy od té doby hájily občanské
výbory, případně ze vsí zvolení poslanci. Tato situace dosud trvá a Michalovy Hory, Boněnov
a Hostíčkov jsou místními částmi nyní městyse Chodová Planá.
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně národního výboru Na
výsluní čp. 160 (doloženo k r. 1969). Písemnosti byly zpočátku opatřovány obdélným
podacím razítkem o rozměrech 7 x 2,7 cm, které obsahovalo pouze rubriky Došlo dne, čís.
jedn. a Vyřízeno dne, tj. bez jmenného označení původce. Spisovenskému systému nic
nenasvědčuje, resp. na písemnostech není zachycen žádný ukládací znak. Dle svědectví
obecní kroniky „se „ztratil“ obecní archiv“ za léta 1945-1960 při malování.
Jako první dokument týkající spisovny MNV v Michalových Horách je ve spise o fondu
založen Zápis o předání agendy zrušeného MNV v Boněnově, které proběhlo 31. ledna 1964,
tj. po připojení Boněnova k Michalovým Horám.
Na zahájení spolupráce MNV Michalovy Hory a Okresního archivu Tachov se sídlem
ve Stříbře došlo v říjnu 1966. V dotazníku zaslanému archivem podal tehdejší předseda MNV
Michalovy Hory, J. Kutílek, informace o situaci ve spisovně úřadu následovně: „Spisy MNV
Boněnov (k němuž patřily obce Hostíčkov, Domaslavičky a Výškovice) byly předány do
Michalových Hor, kde jsou zatím uloženy. Velká část úředních spisů byla v M. H. zničena v
r. 1963, kdy byly naházeny na půdu a tam podlehly zkáze. Část jich byla později zachráněna a
jsou uloženy.......Starší úř. spisy zejména z Boněnova jsou uloženy.“ Předseda dále sdělil, že
registratura je ukládána do skříní, avšak neuvedl, jaké množství písemností a za jaké období
je dochováno.
Na první předání archiválií došlo až v r. 1971 na základě pokynu v instrukci č. 5 ONV v
Tachově z 30. června 1971. Tehdejší tajemník Vojtěch Válek MNV Michalovy Hory ze
spisovny do archivu zaslal 5 knih a 1 fascikl dokumentů (zápisy ze schůzí rady a pléna a
komisí za období 15. 10. 1945-16. 8. 1963, výsledky doplňovacích voleb z 22. 6. 1958,
celoroční výkaz o příjmech a vydáních za r. 1959 a 1962, zápis o schůzi místního volebního
výboru z r. 1947 a „celková charakteristika činnosti MNV 1957-1960“) (číslo přírůstku 112 z
2. září 1971). Závěrem v průvodním dopisu konstatoval: „Jiných archivních spisů a dokladů
není, po odchodu předsedy a tajemnice na začátku roku 1964 – ještě před volbami – nepředali
tito funkcionáři nic. Uvedené písemnosti se nám podařilo vybrati z hromady různých papírů
na půdě MNV. Kromě aktů obsažených v instrukcích ONV a náležejících do místního
archivu - kterých je také poskrovnu - bude vše ostatní a nepotřebné skartováno a dáno do
sběru. Spisy a knihy za údobí 1964-1971 budou předány novému MNV po volbách.“
Předané archiválie o rozsahu 0,7 bm byly následně zaevidovány na nově založeném EL
JAF 353 ke dni 18. říjnu 1972.
Další kontakt archivu s MNV v Michalových Horách se uskutečnil 25. září 1975. Do
dotazníku zaslaného archivem Vojtěch Válek, tehdy předseda MNV, vyplnil: „Vyřízené
písemnosti jsou ukládány do pořadačů, označených příslušným oborem, ukládá je předseda
MNV ihned po vyřízení, pořadače jsou ve skříni umístěné v kanceláři MNV Michalovy Hory
60. Podací deník je veden pravidelně....vyřízené spisy jsou po čase uloženy ve svazcích za
každý rok příp. za několik let ve skříni v budově MNV.....celková délka regálů kolem 1,5
bm.“ O „příslušných oborech“, jimiž měly být označeny pořadače, není nic známo.
Z uvedeného se zdá, že za předsednictví Vojtěcha Válka byla spisovna vedena v
souladu s příslušnými předpisy, i když registraturní plán nepotvrzují žádné ukládací znaky.
Spisovou manipulaci dosvědčuje i dochované prezentační razítko o rozměrech 6,4 x 3,6 cm v
záhlaví nadepsané Místní národní výbor Michalovy Hory a rubrikami: Došlo dne, Čís. Jedn.,
Přílohy, Vyřízeno. Podací deníky, o nichž předseda Válek tvrdil, že jsou vedeny pravidelně
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(viz výše), jsou však nezvěstné.
K nejrozsáhlejšímu předání archiválií z činnosti MNV v Michalových Horách došlo v
listopadu 1989, devět let po zrušení michalovohorského MNV a integraci dosavadní obce k
MNV v Chodové Plané. Součástí skartačního návrhu podaného MNV v Chodové Plané byla i
agenda z činnosti MNV v Michalových Horách. Po převzetí archiválií byl v archivu
vyhotoven podrobný soupis převzatých 9 úředních knih a 2 kartonů spisového materiálu z let
1945-1979 o rozsahu 0,5 bm (přírůstek číslo 422 z listopadu 1989).
Zásadní přírůstek převzatý z tehdejšího Obecního úřadu Chodová Planá v r. 1999
představuje mimořádně cenná obecní kronika Michalových Hor vedená v l. 1836-1983 o
rozměru 0,1 bm (přírůstek číslo 22/1999 ze dne 16. prosince 1999).
Poslední přírůstek k fondu MNV Michalovy Hory byl do archivu převzat v návaznosti
na skartační řízení uskutečněné u nástupnického Úřadu městyse Chodová Planá v r. 2011.
Jednalo se o fotoalbum, resp. obrazovou přílohu k obecní kronice z let 1947-1978 o celkovém
rozsahu 0,04 bm (přírůstek číslo 22/2011 z 22. července 2011).
Okolnosti převzetí 8 razítek, která byla používána pravděpodobně od r. 1947 až do
konce existence MNV v r. 1979, nejsou nijak doloženy a na EL JAF byla razítka zaevidována
až v rámci generální inventury v r. 2001.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Před zahájením inventarizace (po provedené vnitřní revizi v r. 2000, resp. po generální
inventuře v r. 2001) byl archivní fond MNV Michalovy Hory tvořen 5 úředními knihami, 6
kartony, v nichž byly kromě spisů uloženy rovněž úřední knihy, a 8 razítky o celkovém
rozsahu 0,95 bm.
Na začátku inventarizace archivního fondu byl prověřen nástupnický fond MNV
Chodová Planá, v němž však písemnosti týkající se MNV Michalovy Hory nebyly nalezeny.
Mezi účetními knihami byl pod inv. č. 11 zaevidován peněžní deník, který byl v letech
1961-1963 veden Místním národním výborem v Boněnově a od 1. 1. 1964 až do srpna r. 1972
pak následně využíván Místním národním výborem Michalovy Hory.
Ve fondu byl ponechán jako posteriorum peněžní deník uzavřený datem 31. 1. 1980.
Začleněna zůstala i pamětní kniha obce vedená již od r. 1836. Německé zápisy, postupem
doby jen občasné, byly dovedeny do r. 1908 na str. 91. Kronikář Vojtěch Válek se vedení
kroniky ujal v r. 1964 a na stranách 92-132 zhotovil retrospektivní záznamy za roky 19081963. Následně zapisoval dění v obci až do své smrti v r. 1983 (do str. 639), kdy úvodní zápis
o počasí náhle skončil uprostřed věty. V inventárním seznamu je za kroniku zařazeno
fotoalbum, nazvané „kniha dokladů ke kronice“, s fotografiemi, novinovými články,
pozvánkami, volebními lístky, pohlednicemi aj. Jedná se o obrazovou přílohu kroniky, která
obsahuje položky od r. 1926.
Archivní fond MNV Michalovy Hory byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu
pro uspořádání a inventarizaci archivních fondů 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
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archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 ze dne 1. 4. 2010.
V archivním fondu bylo provedeno vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu
přehodnocení významu (Protokol o vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu
přehodnocení významu č. j.: SOAP/090-0719/2010 ze dne 27. 12. 2010 schválený č. j.:
SOAP/008-0349/2011 ze dne 7. 4. 2011), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém
rozsahu 0,16 bm (kniha dlužníků, kniha došlých a odeslaných faktur, 8 razítek – viz otisky).
Konečná metráž archivního fondu tak po vyřazení a vyřazení dokumentů, resp. po jeho
přemanipulování činí 0,83 bm. Rovněž byl, s ohledem na dřívější uložení úředních knih v
kartonech, změněn počet evidenčních jednotek.
Archivní fond MNV Michalovy Hory není úplný a není ani známo, že by se nějaké
dokumenty MNV Michalovy Hory ještě nacházely ve spisovně nynějšího Úřadu městyse
Chodová Planá. Z důležitých archiválií chybí knihy zápisů ze schůzí pléna a rady z let 19551960, zápisy ze schůzí většiny komisí, všechny podací protokoly, téměř všechny finanční
knihy, inventární knihy a většina spisového materiálu (do roku 1960 prakticky vše).
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1-8, 13 a 14) a II. kategorie.
Jazyky archivního fondu jsou čeština a němčina (inv. č. 13 a 14).
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Archivní fond MNV Michalovy Hory náleží mezi průměrně dochované fondy
národních výborů, přičemž chybí převážná část agendy do 60. let. Zápisy ze schůzí rady a
pléna MNV z let 1946-1979, i když ne zcela dochované, podávají společně s kronikou obraz
aktivit základního článku samosprávy. Kronika (s přílohou) je nejcennější položkou fondu,
původní německé zápisy jsou opatřeny českým přepisem a kromě standardních údajů kronikář
připojoval z pramenů a literatury pasáže týkající se dávné historie. Navíc kroniku
vlastnoručně ilustroval a zachytil dnes již neexistující části obce apod. Fond MNV je
společně s fondy ostatních místních původců (Archiv města, Farní úřad, Obecná škola
(německá) a Základní devítiletá škola) bohatým zdrojem údajů k minulosti obce.
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Michalovy Hory uspořádala a inventární pomůcku sestavila PhDr.
Markéta Novotná v listopadu 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, dne 10. listopadu 2011

PhDr. Markéta Novotná
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Seznam použitých pramenů a literatury
I. Prameny
Státní okresní archiv Tachov
Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 32 Obecní věci všeobecně,
1945-1949
Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 33 Obce seřazené podle abecedy,
1945-1949
Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic obcí, 1952-1989
Okresní národní výbor Tachov - MPPR, Michalovy Hory, nezpracováno
Státní okresní archiv Cheb
Okresní národní výbor Mariánské Lázně, inv. č. 57, Zápisy ze schůzí a různé zprávy MNV
1945-1951
Okresní národní výbor Mariánské Lázně, inv. č. 61, Zápisy ze schůzí RMNV 1952
Okresní národní výbor Mariánské Lázně, inv. č. 66, Zápisy ze schůzí MNV 1954
Okresní národní výbor Mariánské Lázně, inv. č. 68, Zápisy ze schůzí MNV 1955
Okresní národní výbor Mariánské Lázně, inv. č. 71, Zápisy ze schůzí MNV 1956
Okresní národní výbor Mariánské Lázně, inv. č. 78, Zápisy ze schůzí MNV 1958
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
Seznam matričních obvodů v českých krajích, Praha: Ministerstvo vnitra, 1950
Úřední list republiky Československé – ročník 1945
Úřední list republiky Československé – ročník 1954
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

13

Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek
Akce „A“ – akce zvelebení
ČČK – Český červený kříž
č(ís). j(edn). – číslo jednací
ČSAV – Československá akademie věd
ČSR – Československá republika
ČSSD – Československá sociální demokracie
EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví
evid. – evidenční
CHKO – chráněná krajinná oblast
inv. č. – inventární číslo
JSBV – jednotný systém branné výchovy
JZD – jednotné zemědělské družstvo
KNV – krajský národní výbor
KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku
k. ú. – katastrální území
LSD – lidové spotřební družstvo
LV – list vlastnictví
LZ – lesní závod
M(A)V NF – místní (akční) výbor Národní fronty
MNV – místní národní výbor
MO SSM – místní organizace Socialistického svazu mládeže
MS – myslivecké sdružení
MSK – místní správní komise
NS – Národní shromáždění
NV – národní výbor
ONV – okresní národní výbor
p. p. č. – pozemková parcela číslo
Sb. – sbírka
SOkA – státní okresní archiv
VO (MO) KSČ – vesnická (místní) organizace Komunistické strany Československa
ZDŠ – základní devítiletá škola
ZO ČSŽ – základní organizace Českého svazu žen
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Příloha č. 2 - Předsedové MSK a MNV Michalovy Hory v letech 1945 – 1979
Karel Glückselig

?. ?. 1945 (pověřený OSK)

asi 31. 12. 1945

Karel Suchý

? (MSK)

ještě 6. 11. 1946

Josef Kutílek

před 29. 12. 1946 (MSK)

14. 6. 1947

Alois Hrabák

15. 6. 1947 (MSK)

5. 8. 1953

Kateřina Černá

6. 8. 1953

2. 9. 1953

Josef Kutílek

3. 9. 1953

květen 1957

J. Hermann

květen 1957

červen 1960

František Němejc

červen 1960

26. 6. 1961

Josef Werner

27. 6. 1961

nejpozději únor 1964

Václav Doubrava

únor 1964

červen 1964

Josef Kutílek

červen 1964

20. 6. 1968

Karel Brchel

21. 6. 1968

7. 12. 1970

František Němejc

8. 12. 1970

28. 12. 1971

Vojtěch Válek

29. 12. 1971

14. 11. 1976

Josef Sobotník

15. 11. 1976

31. 12. 1979
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Orgány národního výboru
1

Zápisy ze schůzí pléna a rady MSK/MNV
(15. 10. 1946-21. 10. 1953 – torzo knihy)

1946-1953

K1

2

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV
(20. 12. 1953-18. 7. 1955)

1953-1955

K2

3

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV
(1. 7. 1960-1. 12. 1960)

1960

K3

4

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV
(3. 1. 1961-14. 11. 1961)

1961

K4

5

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV
(17. 11. 1961-16. 8. 1963)

1961-1963

K5

6

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV
(16. 3. 1965-27. 12. 1968)

1965-1968

K6

7

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV
(14. 1. 1969-19. 2. 1974)

1969-1974

K7

8

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV
(23. 2. 1974-27. 12. 1979)

1974-1979

K8

9

Zápisy ze schůzí komise pro ochranu
veřejného pořádku
(21. 7. 1964-20. 1. 1972)

1964-1972

K9

10

Zápisy ze schůzí komise pro ochranu
veřejného pořádku
(17. 2. 1972-15. 11. 1979)

1972-1979

K 10
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Úřad národního výboru
I. Úřední knihy
A. Účetní
11

Peněžní deník
(1. 1. 1961-31. 12. 1963 MNV Boněnov,
1. 1. 1964-23. 8. 1972 MNV Michalovy Hory)

1961-1972

K 11

12

Peněžní deník

1979 (1980)

K 12

B. Pamětní
13

Obecní kronika

(1836) 1964-1979 (1983)

K 13

II. Fotografie a filmy
14

Obrazová příloha ke kronice
(fotografie, novinové články, pozvánky,
volební lístky, pohlednice)

(1926) 1965-1978

F1

III. Spisový materiál
A. Spisy
Statutární záležitosti
15

Soupisy pomístních jmen a názvů pro ČSAV
- Ústav pro jazyk český místopisnou komisi

1975-1976

N1

16

Volby do MNV (kandidátka, výsledky)

1967-1971

N1

17

Volební programy a jejich plnění od r. 1964

1971-1976

N1

Volby

Organizace činnosti národního výboru
18

Plány schůzí pléna, rady a komisí MNV

1966-1979

N1

19

Zprávy a projevy na schůze MNV

1972-1978

N1

20

Zápisy o předání agendy mezi funkcionáři
po volbách, resp. po integraci Boněnova

1960-1976

N1

18

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

21

Rozbory, zprávy a hlášení o činnosti,
Prohlášení k situaci po vstupu cizích vojsk

1968-1978

N1

22

Dopisy občanů s požadavky o zásah MNV

1974-1978

N1

23

Statistické výkazy (neucelené)
- o motorovém parku neplánované závodové
dopravy, 1968
- karta občanské vybavenosti sídel, s. d.
- výkaz o základních prostředcích, 1973-1976
šetření o výsledcích přecenění a věkové
struktuře základních prostředků, 1976
- čtvrtletní výkaz o akci „Z“, 1977-1979

1968-1979

N1

24

Návrhy na udělení odznaků „Budovatel
Tachovska“

1975

N1

25

Závazkové hnutí, socialistická soutěž

1971-1978

N1

Funkcionáři, pracovníci aparátu NV, podniků a zařízení NV
26

Vybrané údaje o NV, jejich orgánech
a poslancích

1973-1976

N1

27

Hodnocení poslanců a aktivistů MNV

1969-1971

N1

28

Hlášení složení orgánů MNV a změn
v jednotlivých funkcích

1970-1971

N1

29

Personální záležitosti a odměňování

1976

N1

Kontrolní činnost
30

Dohlídky a periodické revize finančního
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření, prověrky činnosti

1963-1979

N1

31

Stížnosti občanů

1974-1977

N1

Spolupráce s organizacemi Národní fronty
32

Místní výbor NF (zápis z přípravné schůze
k ustavení, Úmluva o spolupráci mezi MNV
a MV NF, návrh stanov klubu důchodců)

1970

N1

33

MO SSM (plán práce, protokol o předání
předsednické funkce, žádost pionýrské
skupiny Psohlavci o přidělení klubovny)

1973-1976

N1
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

34

ZO ČSŽ (prezenční listina ustavující schůze,
plán práce)

1971-1977

N1

35

VO KSČ (plány činnosti)

1970-1976

N1

Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
36

Přestupky (oznámení, výpovědi, zápisy,
posudky, rozhodnutí)

1971-1979

N1

37

Výkazy přestupků, vyhodnocení plnění plánu
komplexních opatření k potlačování kriminality

1969-1977

N1

38

Posudky, zprávy a informace o občanech

1951-1979

N2

Požární ochrana
39

Požární kontroly a dohlídky

1961-1975

N2

40

Sbor dobrovolných hasičů
(hmotné zajištění, členská základna,
zápisy ze schůzí, kmenový list)

1958-1974

N2

Vojenské záležitosti, civilní obrana
41

Odvodní řízení a vedení evidence vojáků
(evidence a charakteristiky branců)

1965-1978

N2

42

Zpráva o plnění úkolů JSBV v r. 1975
a plán práce na r. 1976

1976

N2

43

Střelnice Chodová Planá – rozvrh střeleb,
řešení následků rozvozu stráží

1974-1978

N2

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
44

Hlášení o počtu a pohybu obyvatelstva

1968-1977

N2

45

Jmenné seznamy obyvatelstva

1966-1975

N2

46

Státní občanství – osvědčení, udělení, vrácení

1947-1976

N2

1967-1977

N2

Evidence a správa majetku
47

Evidence majetku ve správě MNV
(inventarizace)
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

48

Pojištění rekonstrukce vodovodu

1975

N2

49

Hospodářské smlouvy o převodu správy
národního majetku ze státních statků
a Okresní správy silnic na MNV

1974

N2

50

Správa obecního majetku
(hřbitov – Řád pro pohřebiště, 1971
odpadové hospodářství: přehled o skládkách,
sběr odpadových surovin - plán a jeho plnění,
vyhodnocení soutěže, 1974-1979,
spolupráce se střediskem geodézie vedení evidence nemovitostí, 1968-1979,
seznamy domů a jejich majitelů, 1957-1977,
stará důlní díla – žádost + zpráva ohledně vlivů
důlní činnosti, 1975)

1957-1979

N2

51

Převody nemovitostí
(prodeje, koupě, nájmy, převody pozemků
a domků, 1965-1979
zřizování práva osobního užívání
pozemků, 1970-1979)

1965-1979

N2

Finanční hospodaření
52

Roční rozpočty (neúplné)

1974-1979

N2

53

Rozbory hospodaření

1973-1978

N2

54

Finanční vypořádání hospodaření MNV

1975-1978

N2

55

Nedoplatky (stav, likvidace)

1975-1978

N2

56

Přehled aktiv a pasiv za r. 1976

1977

N2

57

Výkazy o příjmech a výdajích (neúplné)

1962-1977

N2

58

Zprávy účetního pracovníka

1977-1979

N2

Místní daně a poplatky
59

Přehled místních daní a poplatků,

1974-1977

N3

60

Výkaz o vyměření daní a místních
poplatků (neúplné)

1968-1979

N3

61

Přiznání k domovní dani

1953-1962

N3

62

Přiznání k zemědělské dani – dani z pozemků
a dani z důchodů

1960-1973

N3
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

63

1962-1965

N3

Přiznání k dani z příjmů obyvatelstva

Evid. jednotka

Výstavba
64

Veřejně prospěšné stavby, akce "Z"
(protokoly o ukončení a předání akcí „Z“,
prodejna smíšeného zboží, výchozí revizní zpráva
elektrické instalace pro kulturní dům, přestavba
budovy zrušené školy)

1972-1979

N3

65

Stavby dopravní, energetické, telekomunikační
(rekonstrukce sekunderní sítě, veřejné osvětlení,
návrh na stanovení dobývacího prostoru
Výškovic, stavební uzávěra pro ochranu
ložiska amfibolitu v k. ú. Boněnov, průzkum
technické možnosti výstavby televizního
přivaděče, autobusové čekárny Michalovy Hory
a Boněnov, provozně-ubytovací objekt armády,
odvodňovací příkopy a cesty na pozemcích LZ
povolení trhacích prací malého rozsahu,
zabezpečení opěrné zdi při průtahu obcí)

1969-1979

N3

66

Občanské stavby
(výstavba a stavební úpravy rodinných domků
a dalších soukromých objektů,
změny charakteru užívání, demolice)

1966-1979

N3

Doprava a spoje
67

Místní komunikace
(- delimitace komunikací do vlastnictví
MNV, Státního statku Chodová Planá,
Lesních závodů Planá a Teplá a Okresní
správy silnic,
- penetrace komunikace v obci)

1973-1976

N3

68

Dopravní obslužnost
(autobusová čekárna)

1973-1979

N3

1965-1975

N3

Obchod
69

Prodejna a pohostinství LSD Jednota
(umístění, stěhování, problémy s personálním
obsazením, rozhodnutí o zrušení prodejny
masa v Boněnově)
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Inv. č. Obsah

70

Časový rozsah

Dohlížecí výbor Jednoty
(členská evidence, změny ve funkcích)

Evid. jednotka

1972

N3

1968-1978

N3

Zemědělská výroba
71

Statistika (neucelené výkazy):
- Soupis a obecní přehled hospodářského
zvířectva, 1969-1978
- Soupis a obecní přehled ploch osevu
zemědělských plodin včetně soukromě
hospodařících rolníků, 1968-1972
- Výkaz a sčítací list k soupisu ovocných
stromů a keřů, 1970

Zemědělská půda
72

Seznam uživatelů zemědělské půdy,
přehled úhrnných údajů evidenčních listů
a sektorové přehledy o plochách kultur

1965

N3

73

Pozemkové úpravy
(rekultivace pozemků Domaslavičky)

1972-1973

N3

74

Přesun pastviny p.p.č. 1149 v k. ú. Hostíčkov
ze zemědělského do lesního půdního fondu

1979

N3

Myslivost
75

Žádost o vyhotovení výpisů z trestního
rejstříku kvůli mysliveckému povolení

1974-1979

N4

76

Odprodej stodoly Mysliveckému sdružení
Tetřívek Boněnov na skladiště

1979

N4

77

Žádost o pronájem místnosti v kulturním
domě na klubovnu MS Tetřívek

1979

N4

78

Výroční zpráva o hospodaření

s. d.

N4

1967 -1979

N4

Vodní hospodářství
79

Vodohospodářské investice
(vodovod, zřízení požární nádrže k pozdějšímu
využití jako koupaliště)
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Časový rozsah

Evid. jednotka

80

Ochrana vodních zdrojů a vodních toků
(delimitace vod z veřejného statku na LV MNV,
státních statků, státních lesů a Povodí Vltavy,
akce revitalizace Kosí potok, ochranné pásmo
vodovodu státních statků Boněnov)

1972-1978

N4

81

Veřejné rozvody a zásobování vodou
(studna a vodovod Hostíčkov, rozbor
vodohospodářské situace)

1971-1978

N4

82

Protipovodňová opatření

1976

N4

1962-1973

N4

Zdravotnictví
83

Rozbory vody (veřejné a soukromé zdroje)

Sociální péče
84

Výkazy o sociální péči (neúplné)

1974-1978

N4

85

Causa rodiny Chlumských
(žádost o příspěvek na výživu, posudek,
návrh na svěření dětí do ústavní péče)

1971

N4

86

Zpráva o sociálních záležitostech

1974

N4

Školství
87

Prodej školní budovy v Hostíčkově

1971

N4

88

Základní devítiletá škola Michalovy Hory
(Rozhodnutí hygienika o odstranění závad,
posouzení školního objektu pro zřízení
dětského útulku, návrh na zřízení mateřské
školy a seznam dětí předškolního věku,
přebrání inventáře školy ZDŠ v Plané,
odprodej školní budovy)

1975-1978

N4

Kultura, sport a tělovýchova
89

Výkazy o kulturně výchovné činnosti (neúplné)

1971-1977

N4

90

Jednotný plán kulturně-výchovné činnosti
a jeho plnění

1970-1978

N4
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

91

Osvětová beseda
(Statut, Klubovní řád, program činnosti
v období voleb 1971, vydání na rok 1972,
personální věci správců – Václav Fišer,
Hana Dibalová, Marie Šetelíková)

1971-1978

N4

92

Místní lidová knihovna
(zápisy o metodických návštěvách, deník, plán
činnosti, zpráva o činnosti, výkaz činnosti,
přihlášení do soutěže, seznam knih nakoupených
od H. Dibalové, jmenovací dekret a pracovní
smlouva knihovnice Emy Haislové),
výkaz o knihovně s neprofesionálními pracovníky)

1971-1978

N4

93

Kronika
(pracovní smlouva a pracovní
náplň kronikáře Vojtěcha Válka,
účast v kronikářských soutěžích,
podklady ke kronice)

1972-1977

N4

94

Veřejné hudební produkce - povolování

1974-1978

N4

Ochrana přírodních a kulturních památek
95

Evidované nemovité kulturní památky
(Vyrozumění o zápisu kulturní památky socha sv. Josefa u schodů ke kostelu,
mobiliářové položky ve farním kostele
Seznam nemovitých kulturních památek
v k. ú. Michalovy Hory a Boněnov)

1968-1972

N4

96

Ochrana přírody
CHKO Slavkovský les – vyjádření k návrhu
na zřízení, zásahy do zeleně, táboření

1972-1979

N4

97

Oblast klidu Kosí potok – připomínky
k návrhu

1977

N4

98

Dopis Břetislava Balcara ve věci štěrkového
lomu v Bukovském údolí u Boněnova

1975

N4

25

Název archivní pomůcky
(archivního souboru):

Místní národní výbor Michalovy Hory

Značka archivního fondu:
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(1836) 1946-1979 (1983)
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18 (13 úředních knih, 4 kartony, 1 fotoalbum)
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0,83
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